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Sammanfattning Syftet med studien var att undersöka hur en hälsofrämjande 

arbetsplats skall vara enligt de anställda själva. Undersökningen 
gjordes på IKEA handla hemma i Älmhult. Syftet var att ta reda på 
hur en arbetsplats skall vara för att främja hälsan, med en 
salutogenetisk utgångspunkt. Studien bygger på 12 strategiskt 
utvalda intervjuer analyserade enligt grounded theory. Det 
resulterade i en modell där kärnkategorin var Den rådande andan 
inom organisationen och fem kategorier Att organisationen skapar 
gynnsamma förutsättningar för hälsa, Att uppleva trevnad 
tillsammans med sina kollegor och chefer, Individens syn på hälsa, 
Förhållandet till mål och ansvar, Individens syn på omgivningen. 
Detta resulterade i en modell som på ett översiktligt sätt visar vad 
de anställda anser vara en hälsofrämjande arbetsplats. Resultatet 
visar på att det är helheten som gör hälsan. Hälsan är inte bättre än 
dess svagaste länk. Resultatet skall användas som en 
riktningsvisare för vad som är en hälsofrämjande arbetsplats och 
göra det fortlöpande arbetet med hälsan enklare. Det skulle vara 
intressant att i framtiden göra en undersökning på en arbetsplats 
med sämre hälsa för en jämförelse.  
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Abstract  

The aim of this study was to investigate how a workplace should 
be formed to promote health according to the employees. The 
study was made in IKEA handla hemma in Älmhult, Sweden. The 
aim of the study was to find out why people experience health at 
their workplace environment, from a salutogenetic point of view. 
The study is based on 12 strategically selected interviews and 
where analysed according to Grounded Theory. This resulted in a 
model where the core category was “The prevailing spirit of the 
organisation” and the five main categories was “That the 
organisation creates favourable conditions to promote health”, 
“That there is a god atmosphere amongst the colleagues and the 
bosses”, “The personal point of view about health”, “The 
relationship to goals and responsibility” and “The personal point of 
view about their surroundings”. The result shows that it’s 
important to look upon health in its entirety. Health isn’t stronger 
than its weakest point. The findings should work as a guide in the 
on going work with the employees at IKEA handla hemma. For 
the future it would be interesting to do a study in a workplace with 
worse health and then compare them with each other.  
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Introduktion 
Världshälsoorganisationen (WHO, 2007) definierar hälsan som "Högsta möjliga 

välbefinnande hos den enskilde individen, fysiskt, andligt, psykiskt och socialt och ej enbart 

frånvaro av sjukdom" (WHO, 2007). Det är denna definition som nyttjas i artikeln då den är 

mycket bred och tar hänsyn till hela spektrat som involverar individens upplevelse av hälsa. 

Begreppet hälsa skall här nedan granskas på arbetsplatsen. Det är viktigt med hälsa på 

arbetsplatsen, då så stor del av den vakna tiden spenderas där och det blir allt vanligare med 

stillasittande arbetsuppgifter och stressrelaterade sjukdomar (Karasek & Theorell, 1990). Det 

är vanligt när hälsa diskuteras att fokus ligger på ohälsa, dvs. det som gör människor sjuka 

(Zwetsloot & Pot, 2005). I artikeln nedan är avsikten att begreppet hälsa ska undersökas ur ett 

salutogenetiskt perspektiv så som en grupp anställda på IKEA handla hemma upplever den. 

Fokus ligger på vad som gör människor friska och framför allt hur ett företag eller 

organisation kan gå till väga för att bibehålla och ytterligare förstärka hälsan.  

 

Syfte  

Syftet med studien var att från IKEA handla hemmas anställdas perspektiv undersöka hur en 

arbetsplats skall vara för att främja de anställdas hälsa. 

 

Bakgrund  

Företagshälsovård  

Arbetsrelaterad hälsa och folkhälsa har på senare år blivit mer synonymt med varandra än vad 

de tidigare varit. Inom båda områdena söks det efter svar på varför en befolkning eller en 

arbetsstyrka blir sjuka på ett epidemiologiskt vis för att förhindra sjukdomsförekomst i 

framtiden. Arbetsplatsen är en bra arena, där folk från olika samhällsklasser och åldrar 

samlas, för att fånga upp befolkningen och aktivt arbeta preventivt för hälsa. Detta till trots 

vore det önskvärt med en tydligare fusion mellan folkhälsa och arbetsrelaterad hälsa, då det 

finns många som ej har insett vikten av detta ännu (Nelson, (E.d.) 2006). 

 



 

I det samhälle som människan i västvärden idag lever i har arbetsplatsen alltmer blivit en 

mittpunkt i livet. Mer tid och kraft läggs ned på karriären, vilket resulterar i mindre tid för 

familj, vänner, rekreation och livskvalitet. Arbetslivet är i ständig utveckling där 

förutsättningarna kontinuerligt förändras (Karasek & Theorell, 1990). Inom en närstående 

framtid kommer en generationsväxling att inträffa, då en allt mindre skara arbetsföra kommer 

att behöva stå för kostnaderna för den allt större andelen pensionerade. Detta kommer 

ytterligare att sätta hälsan i centrum, då den arbetskraft som finns kvar kommer vara än mer 

viktig (Zwetsloot & Pot, 2005).  

 

Kostnaderna för företagshälsovärd ökar hela tiden för företagen (Zwetsloot & Pot, 2005). Det 

är ett negativt synsätt, dvs. vikten ligger på sjukdom, botemedel och att få den anställde 

tillbaka på arbetsplatsen så fort som möjligt. Detta är ett kortsiktigt sätt att se på 

företagshälsovård och dess ekonomiska fördelar, som i längden inte leder till ett hälsosamt 

företag (Zwetsloot & Pot, 2005). Ett hälsosamt företag är ett företag där hälsan ses som ett 

eget essentiellt värde, där hälsan står i direkt relation till affärsrörelsens hela förtjänst och 

affärsplan. Det har visat sig att de företag som satsar på preventiva åtgärder för att uppnå och 

bibehålla hälsan också är de mest framgångsrika (Zwetsloot & Pot, 2005).  

 

Detta kan delvis förklaras av att ett hälsosamt företag har en arbetsstyrka som är mer 

uppmärksam, positiv och produktiv. Det leder inte bara till att produktiviteten blir högre, utan 

att arbeta med hälsa på företaget lockar även duktiga medarbetare som vill arbeta och 

utvecklas på företaget. I slutändan är det personalen som har kontakten utåt mot kunder och 

samarbetspartners (Zwetsloot & Pot, 2005). Att arbeta med hälsopromotion på arbetsplatsen 

är inget nytt, det började lyftas fram sådana tankar redan när industrialiseringen startade på 

1700-talet. Men det riktiga genombrottet kom på 60-talet då det aktivt arbetades med 

hälsofrågor på arbetsplatsen (Karasek & Theorell, 1990).  

 

Det finns dock en fara med den företagshälsovård som idag bedrivs på många arbetsplatser, 

då den till stor del är uppbyggd på behandling av symptom och inte prevention. Människor 

befinner sig idag i riskzonen för att utveckla framtida sjukdomar, detta på grund av mindre 



 

fysisk aktivitet både i arbetet och på fritiden. Övervikt blir allt vanligare vilket leder till 

många av de folksjukdomar som finns i välfärdsamhället (Zwetsloot & Pot, 2005). Därför är 

det betydelsefullt att arbeta med den friska arbetskraften för att förebygga framtida sjukdomar 

och sjukfrånvaro. Att arbeta med företagshälsovård har utvecklats från att tidigare ansetts som 

en utgift till att bli en förnuftig investering (Zwetsloot & Pot, 2005).  

 

Det är av stor vikt att på olika sätt kontrollera företagshälsovården, gällande såväl den 

medicinska delen som den förebyggande. Det vill säga att det verkligen fungerar positivt på 

dem som det berör, annars är det icke väl investerade pengar. 90 % av de tillfrågande i 

Bulterys, Johannik, Vlamings och Moens (2006) studie var positivt inställda till den 

medicinska företagshälsovården. Den förebyggande företagshälsovården fick något sämre 

resultat, men inte.  

 

Det är mycket vanligt idag med någon slags företagshälsovård på arbetsplatserna såväl 

internationellt som nationellt, det har inneburit att det finns nästa lika många olika typer av 

företagshälsovård som det finns företag.  Utvärderingen är således viktig för att 

säkerhetsställa kvaliteten på de åtgärder som vidtagits. Dessutom är det viktigt att den 

ekonomiska vinsten tas i beaktande eftersom det i slutändan är företaget som står för 

utgifterna. Detta är ett ämne där mer forskning skull behövas, eftersom det skulle locka mer 

företag att arbeta med förebyggande företagshälsovård (Robson, et al., 2007). 

 

Det är idag vanligt med företagshälsovård på de flesta företag. I en undersökning från Finland 

(Husman, 2006) visade det sig att 80 % av ledningen tyckte att företagshälsovården fungerade 

mycket bra. De var generellt sett positivt inställda till företagshälsovården på alla punkter 

utom på den punkt att de inte upplevde att feedbacken var tillräcklig (Husman, 2006). 

 

Krav och kontroll 
Vid all form av arbete måste det finnas en balans mellan krav och kontroll (Karasek & 

Theorell, 1990). Detta är något som kan förutsäga hur arbetstagaren kommer att må i 

framtiden. Höga krav tillsammans med hög kontroll skapar en motiverande och utvecklande 

arbetsplats. En arbetsplats där känslan av kontroll är låg men kraven fortfarande höga är 

risken stor att de anställda kommer att insjukna i arbetsrelaterade sjukdomar i framtiden. 



 

Detta visar på att det är viktigt för hälsan att arbeta med arbetstillfredsställelse (Karasek & 

Theorell, 1990). 

 

 
Fig. 1. Modellen visar på relationen mellan krav och kontroll för att förutse framtida hälsa (Fritt efter 

Karasek & Theorell, 1990). 

 

Det finns även en tredje dimension av modellen ovan i form av social support från chefer, 

arbetskamrater, familj och vänner som påverkar hur den anställda klarar av krav och upplever 

kontroll. Om en arbetstagare utsätts för höga krav och låg kontroll, men har hög social support 

från t.ex. sin chef, är sannolikheten högre att personen kommer att ha en bättre möjlighet att 

klara av stress och därigenom undvika framtida sjukfrånvaro, än de personer som saknar 

social support (Karasek & Theorell, 1990). 

 

På en arbetsplats utsätts de anställda för olika typer av påfrestningar och problem. Dessa 

påfrestningar kan leda till ohälsa. Något som är viktigt för att motverka detta är att personen 

ser sin omgivning som begriplig, hanterbar och meningsfull (Antonovsky, 1991). Att denne 

känner en känsla av sammanhang (KASAM). Genom detta får individen en bättre förståelse 

för sin del i det hela, på vilket vis denne är en viktig del av helheten. Det gör att denne bättre 

kan tackla de påfrestningar som finns i arbetslivet och på fritiden (Antonovsky, 1991). 
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Varför blir de anställda sjuka? 
Arbetsuppgifterna idag blir allt mer autonoma och pressen på de anställda ökar stadigt, vilket 

leder till både fysisk och psykisk utmattning, detta kan leda till konflikter. Det är därför 

viktigt vilken typ av ledarskapsstil som arbetsledarna och cheferna använder sig av. Det har 

stor betydelse om arbetsledarna löser konflikter genom diskussion, genom att utnyttja sin 

auktoritet, eller inte alls bryr sig om konflikten. På de arbetsplatser där en diskussion fördes 

mellan de anställda och chefer, framför utnyttjande av auktoritet, kan tydliga skillnader ses i 

form av sänkta sjukskrivningar och hög upplevd hälsa (Hyde, Jappinen, Theorell & 

Oxenstierna, 2006). En relativ enkel åtgärd som ger positiva effekter på arbetsmiljön och 

produktiviteten är konkret och konstruktiv feedback och social support från cheferna (Eklöf & 

Hagberg, 2005).  

 

Mellan 60 och 70 % av både kvinnor och män använder datorer i arbetet dagligen. Detta anses 

vara anledningen till ökade besvär i nacke och i den övre delen av ryggen. Sjukdomar i 

rörelseapparaten har blivit den vanligaste sjukskrivningsorsaken i Sverige. Psykiska besvär är 

den näst vanligaste orsaken, sjukskrivning på grund av psykiska besvär har ökat mest sedan 

1997. Detta antas höra samman med det allt mer ökande arbetstempot och att tidspressen 

ständigt ökar (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Stress är en naturlig del av det vardagliga livet. I arbetet blir stressen mer påtaglig då kraven 

ofta är mycket höga från organisationen och från arbetsledningen. På företag med högt 

utvecklade hälsosystem är upplevelsen av stress lägre (Teasdale, 2006). Detta beror på att de 

som arbetar på dessa företag upplever att de är både uppskattade och får positiv bekräftelse av 

företaget. För att undvika stressrelaterade sjukdomar bör den mentala hälsan vara en självklar 

del av hälsoarbetet inom organisationen. Stress har blivit ett mycket negativt laddat ord och 

istället för att jobba mot stress skulle en väg kunna vara att arbeta för energi (Teasdale, 2006).  

 

Hur väl en person klarar av de belöningssystem och bestraffningssystem som finns på 

arbetsplatsen är en tydlig indikator på hur personen reagerar och trivs i sin arbetsmiljö. Med 

belöningssystem menas lön, provision, uppskattning och med bestraffning menas t.ex. kritik 

och omplacering. De som trivs med de befintliga belönings- och bestraffningssystemen mår 

bättre och upplever lägre stress i sin arbetssituation. Alltså kan personlighet vara en indikator 



 

på om arbetstagaren i framtiden kommer att uppleva arbetsrelaterad stress och därmed 

uppleva en lägre hälsonivå än de som trivs (van der Linden, Taris, Beckers & Kindt, 2007). 

Om personen har en positiv inställning till sin omgivning och ser problemlösning som något 

utvecklande och entusiasmerande, är sannolikheten stor att personen inte kommer att använda 

undvikande strategier för att klara av arbetsrelaterad stress. Med undvikande strategier menas 

att skjuta problemet på framtiden, vilket leder till att de aldrig tar tag i problemet. Då 

ackumuleras problemet och blir så stort att individen ej själv kan lösa det. De som istället tar 

tag i problemet och använder stressen på ett positivt sätt och inte är rädda för att be om hjälp, 

känner en högre grad av arbetstillfredsställelse (Welbourne, Eggerth, Hartley, Andrew & 

Sanchez, 2006). 

 

Könsskillnader 
En aspekt på hälsan hos de arbetsföra som inte får förbises, är könsskillnader. I en 

undersökning (Peterson, 2004) tillfrågades män och kvinnor vad de ansåg vara viktigast för 

att de skulle trivas på en arbetsplats. Samma typ av kategorier framkom mellan könen, den 

enda skillnaden var att de hade olika inbördes rankning. Män sätter större värde på lön, 

pengar, status, makt, resultat och prestation. För kvinnor var vänner och relationer, 

erkännande och respekt, integritet och ärlighet det viktigaste. Det gör att arbetsledaren/chefen 

måste anpassa sin ledarstil och sin kommunikation till individen, för att på bästa sätt leda både 

kvinnor och män. När de i undersökningsguppen tillfrågades vad de ansåg vara en hälsosam 

arbetsplats, skilde sig inte resultaten åt (Peterson, 2004). Det var trygghet, renlighet, 

rökpolicies och motionsfaciliteter som generellt sett ansågs som viktigt på en hälsosam 

arbetsplats. Resultat visade att en allt för homogen arbetsplats, när det gäller de anställdas 

kön, inte är bra för arbetstillfredsställelsen. Män mår bra av en kvinnlig miljö dvs. en rättvis 

och ärlig miljö och kvinnorna, likaså, mår bra av en manlig miljö dvs. med positiv press och 

prestation. En balans mellan dessa anses vara den gyllene vägen (Peterson, 2004). 

 

Sjukskrivningarna ökar ständigt i Sverige och då framförallt bland kvinnor. I en studie 

(Medin, Bendtsen & Ekberg, 2004) undersöktes hur sjukskrivna kvinnor reagerade på icke 

medicinsk behandling, dvs. företagshälsovård. Detta efter att den traditionella medicinska 

behandlingen inte resulterade i återkomst till arbetet. Företagshälsovården gav de sjukskrivna 

struktur i vardagen, vilket betydde mycket för dem då detta ofta försvinner vid sjukskrivning. 

Det gav dem även ett socialt nätverk och stöd som de ej tidigare upplevt. Allt detta gjorde att 



 

de genom behandling med samtal på både gruppnivå och individnivå, fick ett stärkt 

självförtroende. Att bara få samtala med människor som befinner sig i samma situation hade 

stärkande effekter på hälsan. Det gav kvinnorna möjligheten att med hjälp av sina kamrater 

konstruera egna strategier att arbeta med för att klara den verklighet de lever i och senare gav 

det dem verktyg för att komma tillbaka till arbetslivet (Medin, Bendtsen & Ekberg, 2004).  

 

Mental hälsa 
Utmattningsdepression är ett utryck som förekommer ofta när det talas om hälsa och ohälsa. 

Undersökningar (Piko, 2006) visar att den psykosociala miljön är en viktig faktor för att 

förutspå utbrändhet. Rollsäkerhet, arbetstillfredsställelse och utbildning är faktorer som 

påverkar om en person skall utveckla utmattningsdepression, vilket visar på att ledarskap och 

utbildning är viktigt för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön (Piko, 2006). 

 

Att arbeta med den mentala hälsan är viktigt, eftersom den mentala hälsan är en viktig del av 

den allmänna hälsan. För att uppnå mental hälsa måste den anställda ha rollklarhet, god 

självkännedom, samhällelig tillhörighet, social support, kontroll över beslutsfattande, balans 

mellan den kraft den anställda lägger ner i form av arbetsintensitet och belöning i form av lön 

och uppskattning. Det viktigaste när det gäller arbete med mental hälsa är vetskapen om att 

det kommer att ta tid att få den mentala hälsan att bli bra på en arbetsplats, vilket det måste få 

göra (Barry & Jenkins, 2007). Det är även tydligt att materiell framgång inte är samma sak 

som psykisk framgång. Ett mer utvecklat land har lägre arbetstillfredsställelse än 

utvecklingsländerna (Karasek & Theorell, 1990). 

 

En stor del av de som arbetar känner avsaknad av mening i sin arbetssituation och cynismen 

bland de anställda ökar. Det kan bero bland annat på en stadigt ökande arbetsbörda samt ett 

ständigt krav på att vara flexibel och att rätta sig efter organisationens behov. Detta kan leda 

till utmattning och i förlängningen leda till ohälsa och sjukskrivningar. Det är därför viktigt 

för arbetsgivarna att identifiera detta problem och arbeta för att de anställda skall känna 

meningsfullhet och balans i arbetslivet. Genom att arbeta med dessa frågor får arbetsgivaren 

en frisk och motiverad arbetsstyrka som både är produktiv och positiv (Cartwright & Holmes, 

2006). En synergieffekt av hälsoarbete inom organisationen är att de anställda ofta känner 

stolthet över att tillhöra ett hälsosamt företag, där tid och resurser satsas på de anställdas 

välmående, vilket leder till en positiv inställning och därmed hälsa (Zwetsloot & Pot, 2005).  



 

 

Hälsa på arbetsplatsen 
Hälsa har ett stort värde för den enskilda individen. Inte nog med att individerna mår bra, de 

håller sig också attraktiva på arbetsmarknaden och förblir ekonomiskt oberoende av statligt 

stöd. Att skapa en hälsosam arbetsplats är inget som sker efter en enda ansträngning, utan är 

något som tar tid. Arbetet med att skapa en hälsosam arbetsplats måste vara väl implementerat 

på alla nivåer på företaget, där alla instanser är väl medvetna om det vedertagna 

hälsoprogrammet och har accepterat det och insett dess värde. Det är en process som tar tid 

och kräver en målmedveten och långsiktig satsning (Zwetsloot & Pot, 2005). 

 

Det finns externa faktorer som påverkar hur hälsan upplevs av individen på en arbetsplats. 

Den socioekonomiska tillhörigheten är av betydelse, då det finns ett samband mellan social 

klass och hälsa. De grupper som har en sämre ekonomi och låg utbildning har ofta en högre 

body mass index (BMI), röker i större utsträckning och motionerar mindre. Detta påverkar 

direkt hälsan på arbetsplatsen. Det är visserligen något som är svårt för företaget att påverka 

men bör tas i beaktande när hälsoundersökningar genomförs på arbetsplatser (Brand, Warren, 

Carayon & Hoonakker, 2006).  

 

Arbetsgivaren är i Sverige enligt lag skyldig att arbeta för att främja hälsa på arbetsplatsen. 

Den lag som styrker detta är arbetsmiljölagen (Iseskog, 2005). Efter några viktiga 

förändringar 1991-1994 kom den även att innefatta inte bara det rent fysiska som t.ex. 

ergonomi, utan även allmän hälsa. I den inledande paragrafen av denna lag lyder syftet som 

följer: ”Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt 

uppnå en god arbetsmiljö.” (Iseskog, 2005. Sid. 271). Detta innebär att arbetsmiljölagen nu 

innefattar såväl den fysiska, psykiska som sociala miljön. Det är arbetsgivarens skyldighet att 

arbeta för att lagen efterföljs. Sedan år 2000 finns det en särskild regel som säger att 

arbetsgivaren är skyldig att se till att det finns tillgång till företagshälsovård på arbetsplatsen. 

Straff kan utdömas om detta ej anses vara uppfyllt (Iseskog, 2005). 

 

Hälsa och företagshälsovård anses ofta som något som arbetstagaren är utlämnad till utan 

möjlighet att påverka, men det största ansvaret ligger hos den enskilda individen. Alltid när 

det talas om hälsa, i t.ex. form av arbetstillfredsställelse, är det viktigt att inse att den enda 

som har makt att förändra hälsan är den enskilda individen. Det arbetsplatsen eller samhället 



 

som helhet kan erbjuda är kunskap och verktyg. Vidare ansträngningar är upp till individen. 

En modell har framställts för att på ett överskådligt sätt kunna beskriva detta. Vad är viktigt 

för individen för att uppleva arbetstillfredsställelse?  Svaret är inte helt enkelt, det finns flera 

aspekter som influerar känslan av arbetstillfredsställelse. Nyckelorden är personlighet, 

målsättning, situationsspecifikt självförtroende, arbetsförhållanden, arbetsresultat och 

arbetsmiljö i form av stöd, resurser och hinder (Lent & Brown, 2006).  

 

 
Fig. 2. En process modell av arbetstillfredsställelse som belyser interrelationen mellan personlighet, 

känslomässiga, kognitiv, beteendemässiga och omgivnings variabler. PA, positiv inverkan; NA, 

negativ inverkan (Lent & Brown, 2006).  

 

I tidigare studier (Norman, 2005), där hälsan undersökts på call centers, framkom brister i 

arbetsmiljön på grund av bristande utrymme kring arbetsplatsen. Det vill säga att tangentbord, 

dataskärm, styrdonsplacering, skrivbord och stolars placering och utformning var viktiga 

faktorer för den kroppsliga hälsan. Detta resulterade i symptom i nacke, skuldra, arm och 

hand. Krav och begränsade påverkansmöjligheter var inslag som påverkade hälsan på ett mer 

psykologiskt plan. Andra delar som lyftes fram var att arbetet hade låga krav på arbetstagaren, 

många av samtalen var väldigt lika, vilket gjorde att arbetet blir väldigt monotomt. Många 

kundsamtal per dag utan paus, brist på stöd av kollegor och arbetsledningen, var andra viktiga 

faktorer som bidrog till försämrad hälsa (Norman, 2005). 
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Metod 
Den metod som används i denna studie är grundad teori - Grounded Theory (Strauss & 

Corbin, 1998), som innebär att teori framkommer ur den data som genereras av exempelvis ett 

antal intervjuer. Det exakta antalet intervjuer kan inte bestämmas i förväg då målet är att finna 

mättnad, dvs. att inget nytt kommer fram. Anledningen till att Grounded Theory (GT) valdes 

var att det är en lämplig metod när sociala processer skall studeras. GT är speciellt lämplig när 

det finns sparsamt med teorier inom området (Strauss & Corbin, 1998). I detta fall söker 

författaren en djupare förståelse för vad anställda anser vara en hälsosam arbetsplats och då 

krävs det mer än kvantifierade objektiva data (Kvale, 1997). Teorierna som skapas ska 

genereras utav systematisk analys av empirisk data (Charmaz, 2001). Detta sker fortlöpande 

under undersökningens gång genom analys efter varje intervjutillfälle (Strauss & Corbin, 

1998). 

 

De första respondenterna väljs slumpmässigt, men därefter sker urvalet teoretiskt ut efter vad 

som framkommer efter analysen från de första intervjuerna för att mätta kategorierna. Det 

finns ingen utgångspunkt i tidigare teorier, utan nya teorier, modeller eller hypoteser 

genereras. Det ger möjlighet att fördjupa kunskaperna om sådant som framkommer ur data 

utan styrning från tidigare teorier. På så vis framträder vad respondenterna själva tycker 

(Strauss & Corbin, 1998). Den idealiska intervjupersonen finns inte, för den som är vältalig 

och har ett allmänt korrekt språk kan vara en person som gömmer sig bakom detta och 

därmed är det svårt att veta om det denne säger verkligen visar på vad denne tycker. Att finna 

en god intervjuperson innebär snarare att hitta flera olika typer av respondenter som på ett så 

bra sett som möjligt representerar den population som undersökningen berör (Kvale, 1997).  

 

GT: s utgångspunkt är att människans sociala kontext är komplex och påverkar deras realitet. 

Detta innebär också att forskaren och hans/hennes erfarenhet påverkar den framkomna datan. 

Samtidigt ska forskaren närma sig det berörda ämnet så förutsättningslöst som möjligt 

(Strauss & Corbin, 1998). Människor tolkar omgivningen på olika sett och väljer sedan att 

agera utifrån dessa tolkningar. Frågor som forskaren bör ställa sig är hur respondenten tolkar 

och varför tolkar denne på detta vis. Det är viktigt med parentesering dvs. att filtrera bort 

förförståelse och förutfattade meningar för att erhålla den subjektiva erfarenheten i dess mest 

rena och oförstörda form (Bryman, 1997). Tekniken vid analys är klar och här finns inga 

skillnader mellan olika versioner av GT, de är som följer: teoretiskt urval, teoretisk 



 

känslighet, konstanta jämförelser, teoretisk mättnad och att identifiera kärnkategorierna 

(Strauss & Corbin, 1998). Datainsamlandet är en interaktiv process där insamlandet och 

analys ömsesidigt påverkar varandra. Det blir till en sicksack-liknande process som 

systematiskt ska spåra sanningen om verkligheten (Hartman, 2001). 

 

Arbetsplatsens utformning och tillvägagångssätt  
Den organisation som föreliggande undersökning ägt rum på är ett stort internationellt företag 

med varuhus över i stort sett hela världen. Intervjuerna har genomförts på en avdelning där 50 

personer arbetar i ett kontorslandskap och svarar i telefon. De anställda sitter på ingående 

samtal där människor ringer in för att köpa de varor de har sett i företagets katalog. Företaget 

bildades i Sverige på 50-talet och hela företagets idé bygger på och lever efter värderingar 

som funnits med från företagets start. Dessa värderingar kallas för symboler som skall 

symbolisera företagets anda och de hjälper till att omsätta koncepten till praktik. Detta är 

något de arbetar mycket med för att samtliga på företaget skall vara tydligt medvetna om de 

värderingar som styr företaget. Det finns ingen ”dress code” på arbetsplatsen, utan alla klär 

sig i det de trivs bäst i, inom vissa gränser givetvis. De var även först i Sverige med att 

genomföra ”du-revolutionen”, dvs. att alla tilltalas med du istället för ni eller titel och 

efternamn. Deras affärsplan är att tillhandahålla heminredningsvaror för ett lågt pris. För att 

detta ska fungera måste alla på företaget vara sparsamma, det gäller allt från postgång till att 

samåka på resor. Andan på företaget är den att det är okay att göra fel, det är till och med en 

del i processen till utveckling. Det ses som en självklarhet att alla skall få komma fram med 

sina åsikter och ges möjlighet till detta. De har flera möten både i grupp och enskilt där den 

personliga utvecklingen diskuteras och åsikter ventileras. De mål, eller symboler som de 

själva kallar dem, finns skrivna på väggarna på olika ställen på ett dekorativt sätt för att 

ytterligare implementera dem hos de anställda. De har ett internt och väl utvecklat trainee 

program för de individer inom företaget som har utvecklingspotential. Att utse dessa är något 

som många av de anställda är engagerade i, allt för att de på ett så bra sett som möjligt 

representera företaget. När de söker medarbetare är de noga med att se till att de ej är för 

homogena, dvs. de vill inte ha en massa ja sägare. För att få de nyanställda medvetna om den 

speciella företagarkultur som råder på företaget finns en handbok som förklarar kulturen. Den 

fysiska miljön är mycket fräsch och material i form av datorer och skrivbord är moderna. 

Lokalerna är luftiga med färgglada väggar och god belysning. De har tillgång till 



 

företagshälsovård genom ett externt företag, vilka framförallt arbetar med symptom och ej 

med prevention (Torekull, 2003). 

 

En av dessa stöttespelare som ovan berörts är möbelhandlares testamente. Detta är något som 

de anställda i ett tidigt stadie blir insatta i:  

• 1. Sortimentet – vår identitet. 

• 2. IKEA andan. En stark och levande verklighet. 

• 3. Vinst ger oss resurser. 

• 4. Att med små medel nå goda resultat.  

• 5. Enkelhet en dygd. 

• 6. Linje annorlunda. 

• 7. Kraftsamling – viktigt för vår framgång. 

• 8. Att ta ansvar – en förmån. 

• 9. Det mesta är ännu ogjort. Underbara framtid! (Torekull, 2003). 

 

Efter skriftligt samtycke från VD och personalchef på IKEA handla hemma, kontaktades hela 

avdelningen på IKEA handla hemma, dvs. 50 personer, genom ett introduktionsbrev. De 

anställda ombads i brevet att meddela eventuellt intresse för deltagande till författaren där 

skriftligt samtyckte aviserades. Efter att samtycke givits kontaktades de aktuella 

respondenterna via telefon eller e-mail, och lämplig tid för intervjutillfälle bestämdes då. Då 

endast ett svar erhölls vid utskicken av e-mail så ringdes istället de personer upp som visat ett 

intresse och tid för intervju bestämdes över telefon. Intervjun kom att ske på arbetsplatsen. 

Intervjun startades med information om syftet med studien, att bandspelare kommer att 

användas och att det är frivilligt att avsluta intervjun när som helst och utan någon förklaring. 

Respondenten informerades även om att materialet kommer att behandlas i enlighet med 

sekretesslagen (Riksdagen, 2007). Intervjuerna kodades med nummer för att inte den enskilda 

respondenten skulle kunna kopplas till intervjumaterialet. Materialet samt kodnyckeln låstes 

sedan in i ett brandsäkert förråd. En kort presentation av författaren framfördes och utrymme 

för förfrågningar gavs innan bandspelaren sattes igång.  

 

Urvalet av respondenter skedde först slumpmässigt och sedan strategiskt utefter vad som 

ansågs relevant. De slumpmässiga respondenterna togs ut av dem som hade svarat att de ville 

vara med i undersökningen. Då det inte var helt lätt att få tag på respondenter blev det till en 

början mest män som intervjuades. Balansen jämnades sedan ut i slutet av intervjuerna då 



 

kvinnliga respondenter söktes upp. För att data på ett så bra sätt som möjligt skulle 

representera de anställda, intervjuades anställda i alla åldrar, dvs. från 19 år till 60år med olika 

stor erfarenhet från arbetsplatsen, allt från 1 år till 30 år. De intervjuade var telefonförsäljare, 

gruppchefer, personalchef och teknisksupport. Detta för att optimera variationen i data och 

finna mättnad.  

 

Temaguiden såg ut som följer: 

• Vad är hälsa för dig? 

• Vad är en hälsosam arbetsplats för dig? 

• Vad bidrar till att du mår bra på din arbetsplats? 

• Vad är det bästa, ur hälsosynpunkt, med din arbetsplats? 

 

Utöver dessa frågor ställdes en rad för området relevanta följdfrågor som ändrades allt efter 

vad som kom fram i intervjun i enlighet med GT (Strauss & Corbin, 1998). Följdfrågorna 

bestod av frågor som: kan du fördjupa detta…, vad menar du när du säger..., hur, på vilket 

sätt, varför osv. Allt eftersom intervjuerna fortgick tillkom en del frågor, som kom fram efter 

analysen mellan intervjuerna. 

 

Redan efter tre intervjuer uppstod ett mönster i respondenternas svar. Arbetet fortgick och 

efter 12 intervjuer hade det inte kommit upp något nytt så därmed avslutades intervjuandet. 

Problem uppstod med respondenter som gick på semester och dylikt men detta löstes 

tillsammans med personalchef och gruppledare. Tillsammans ordnades nya lämpliga 

respondenter fram. På grund av avståndet mellan Halmstad och intervjuplatsen gjordes två 

eller tre intervjuer åt gången. Detta fungerade bra då respondenternas svar i helhet redan från 

början var likartade. Mellan intervjuerna gjordes en analys som sedan användes för att komma 

vidare i intervjuerna. Om nya spår kom upp, undersöktes dessa genast för att uppfylla 

mättnad.  

 

Analys av data 
I enlighet med GT (Strauss & Corbin, 1998), skedde datainsamlandet och analys av data 

parallellt. Detta innebar att kategorikonstruktionen startade redan efter intervju nummer ett. 

Detta ledde till att författaren blev styrd av datan i det fortgående arbetet med intervjuerna för 

att nå fram till det som är relevant och intressant för det syftet som studien har. Intervjuerna 



 

skrevs ut ordagrant, transkriberades och därefter skedde öppen, axial och selektiv kodning 

(Strauss & Corbin, 1998). När transkriberingen skedde gavs en bra helhetsbild av den data 

som framkom ur intervjumaterialet. Detta förenklade den öppna kodningsprocessen när 

materialet studerades stycke för stycke för att författaren skulle få en djupare förståelse för 

meningen i data.  

 

Efter den öppna kodningsprocessen sammanfördes de substantiva koderna med liknande 

innehåll till övergripande kategorier som på ett bra sätt sammanfattade de samma. Deras 

namn beskriver den övergripande meningen som sammanfattar helheten av resultatet. Efter 

detta stärktes dessa kategorier ytterligare genom att deras egenskaper urskildes. Relationerna 

mellan olika kategorier undersöktes och sattes samman till en större helhet. Under hela 

analysprocessen har data undersökts och upprepade gånger har författaren gått tillbaka till de 

transkriberade intervjuerna för att kontrollera att det stämmer överens med de framkomna 

kategorierna, dvs. att resultatet är grundat i data. Slutresultatet visar på ett övergripande och 

lättförståeligt sätt vad som är viktigt för att en arbetsplats skall vara hälsosam enligt de 

anställdas upplevelser. Under hela arbetet har hypoteser, idéer och möjliga samband i noterats 

i så kallade memos. 

 

Etiska aspekter 
Tillstånd att genomföra studien har givits av den lokala etiska kommittén på Högskolan i 

Halmstad. Den har även godkänts av VD och personalchef på Ikea Handla Hemma, samt från 

de anställda själva. Skriftlig och muntlig information om syftet med studien och 

tillvägagångssätt gavs till samtliga berörda. Här klargjordes även att informanten har rätt att 

avbryta intervjun när som helst utan att ange orsak. Detta gicks även igenom innan intervjun 

startade. Här gavs även möjlighet att ställa frågor till författaren så att inga spörsmål skulle 

finnas.  

 

Resultat 
I analysen framkom en kärnkategori, ”Den rådande andan inom organisationen” och fem 

kategorier, ”Att organisationen skapar gynnsamma förutsättningar för hälsa”, ”Att uppleva 

trevnad tillsammans med sina kollegor och chefer”, ”Individens syn på hälsa”, 

”Förhållandet till mål och ansvar” och ” Individens syn på omgivningen”, vilka relaterade 



 

till ett antal subkategorier. Sammantaget ger dessa kategorier en förklaring till vad som är 

viktigt för individen för att en arbetsplats skall anses som hälsofrämjande.  

 

Att organisationen skapar gynnsamma förutsättningar för hälsa  

Organisationen är den sociala kontext där de anställda verkar i. De förutsättningar som den 

ger påverkar huruvida en arbetsplats är hälsofrämjande eller ej. Det är organisationen som styr 

pressen och det är den som håller i de ergonomiska förutsättningarna, vilket de anställda såg 

som en förutsättning. Det handlar också om att ge andra förutsättningar som t.ex. tid att träna, 

ansåg de anställda. Men även om mer rent mentala bitar som att uppleva att organisationen 

har klara ansvarsområden eller att det finns en möjlighet till att göra karriär. Organisationen 

skall på bästa möjliga sätt ta hänsyn till individens behov och begränsningar menade de 

anställda.  

”... arbetsbelastning, att den ligger i paritet med det som den enskilda individen, 

medarbetarna klarar av helt enkelt. Att man har stödsystem som fungerar på rätt sätt och på 

det sättet så blir det en avlastning.”  

 

Att uppleva trevnad tillsammans med sina kollegor och chefer  

Att ha en bra kontakt med sina kollegor och chefer är enligt de anställda något mycket viktigt 

och lätt att ta på. En stor del av dagen spenderas tillsammans med kollegorna. När det talas 

resultat och mål tyckte de anställda att det var viktigt att det skiljdes på person och utfört 

arbete. Men även att det skall vara högt till tak och att det var okay att ifrågasätta och okay att 

skratta på arbetstiden. Relationen till kollegorna ansåg de anställda vara mycket viktig. 

”Det spelar inte så stor roll om jag har en bra ergonomisk arbetsplats om jag har kollegor 

som jag inte funkar med.” 

 

Individens syn på hälsa 

Det är lätt at tro att individens syn på hälsa skulle skilja sig åt på de allra flesta plan, men så är 

inte fallet. Det visade sig i denna undersökning att det i det stora hela faktiskt är ganska likt. 

Det psykiska, t.ex. meningsfullhet, relationer och inställning, och det fysiska, t.ex. ergonomi, 

kost och motion, hör ihop, arbete och fritid hänger samman, hälsa är mer än att bara ha bra 

kondition osv. Det framkom att det är helheten som skapar individens hälsa. Hälsan är inte 

bättre än sin svagaste länk.  

”Hälsa för mig det är upplevt välbefinnande... för även om du är fysiskt sjuk så kan du känna 

dig frisk och tvärt om.” 



 

 
Förhållandet till Mål och Ansvar 
Klara mål och en tydlig ansvarsfördelning skapar trygghet för de anställda på IKEA handla 

hemma. Men ansvar handlar här också om att få ta ansvar, att bli betrodd, vilket skapar en 

hälsosam arbetsplats. När det handlar om mål är det viktigt för de anställda att organisationens 

mål stämmer bra överens med personens individuella mål, de bör också vara accepterade av 

alla. Data tyder på att genom att det ges utrymme för personliga mål och utveckling skapas ett 

klimat som främjar hälsan. 

”Jag måste hela tiden finna nya mål och känna att jag strävar efter någonting att jag vill 

framåt eller uppåt i organisationen och få mer ansvar. Och det bidrar till att jag trivs, kan jag 

känna.” 

 

Individens syn på omgivningen 

Ur analysen av data framkom att vilken åskådning en person har på sin omgivning påverkar 

hur denne mår. Det handlar också om att förstå sin omgivning och acceptera den. Detta gör att 

den anställda känner att han/hon är viktig och att det jobb denne utför är viktigt för helheten. 

Det framkom också att det var viktigt att känna stolthet för sitt företag, att den anställda kan 

stå för de produkter som de säljer. Denna kategori handlar också om att se positivt på sin 

omgivning och på de problem och hinder som dyker upp på en arbetsplats. Om arbetstagaren 

har ett positivt synsätt kommer denne att tackla problemen på ett mer positivt sätt. Detta 

hjälper till att skapa en hälsofrämjande arbetsplats.   

”... man känner liksom att det är kul att gå dit, man ska vissla på väg till jobbet som min 

gamla chef sa.//Att man har kul produkter och att det är ett företag som man kan någonstans 

stå upp för att man jobbar för.” 

 

Den rådande andan inom organisationen  

Det är andan inom organisationen som knyter ihop säcken, det är den som är bakgrundsfärgen 

till huruvida en arbetsplats främjar hälsan eller ej. Det handlar om stämningen och normerna 

som råder inom organisationen, både de som är uttalade och de som är tysta men ändå 

accepterade. Det handlade om att bli sedd för den man är och att arbete går före person. Detta 

framkom bl.a. av att det inte fanns någon dresscode på IKEA handla hemma. Detta var något 

som de anställda värderade mycket högt. På IKEA är det också okay att säga du även till sin 

chef. Att bli accepterad och uppskattad för den man verkligen är, att de anställda aldrig 



 

behöver spela något spel, varken i språk eller i klädsel, skapade en hälsofrämjande arbetsplats 

enligt de anställda själva.  

”...  öppet arbetsklimat det är när man kan ha ett möte där det är högt till tak och där vi 

pratar om arbete och inte person.” 

 

Diskussion 
Resultatdiskussion  
Det som i första hand påverkar en arbetsplats är organisationens struktur. Det är den som 

förutbestämmer vilka förutsättningar som ges till den lilla människan. Finns det övergripande 

mål som tar hänsyn till hälsoaspekten inom organisationen, ses det som en viktig del av 

organisationens utveckling. En organisation är uppbyggd av ett antal medarbetare som skall 

samarbeta mot gemensamma mål. Fungerar inte detta fungerar inte organisationen och ingen 

hälsa finns. Individen syn på sin omgivning påverkar hur denne tacklar mål och ansvar och 

speglar sin syn på hälsa samt påverkas av organisationen och kollegorna i båda riktningarna. 

Andan är det som knyter ihop säcken och håller allt samman. Den påverkar allt i en ständig 

pågående interaktion som i slutändan ger slutprodukten hälsa. 

 
Dessa kategorier skiljer sig åt i karaktär och betydelse men hör starkt samman när det handlar 

om att uppleva hälsa på arbetsplatsen, dvs. en hälsosam arbetsplats. Det är viktigt att inse att 

dessa kategoriers ordning och värde inte är något statiskt. När det talas om livsstil och hälsa 

måste det poängteras att det är en individuell och dynamisk process (Lent & Brown, 2006) att 

uppnå upplevd hälsa. Att skapa en hälsosam arbetsplats är en process med interrelationer 

mellan de olika kategorierna vilket gör att individen kan växla mellan dessa på ett högt 

personligt vis. För att uppnå hälsa måste det ges utrymme för individuella olikheter på 

arbetsplatsen. Det är tydligt att det finns klara likheter mellan de olika arbetstagarna som 

intervjuades, oavsett kön, roll, position på företaget och ålder. Det finns skillnader i 

förhållningssätt till den egna hälsan men det finns vissa grundpelare som gör arbetsplatsen 

hälsosam.  

 

Att organisationen skapar gynnsamma förutsättningar för hälsa   
Organisationen är arenan i vilken de anställda verkar och lever. Konsekvensen av de 

möjligheterna som organisationen ger de anställda påverkar huruvida det blir en hälsosam 

arbetsplats eller ej. Arbetsgivaren är skyldig enligt lag att arbeta med hälsa på arbetsplatsen 



 

(Iseskog, 2005). Att ha lagar om sådant skall fungera som en extern trigger och som en 

riktningsvisare ifrån Sverige som land. Att från företagets sida inse värdet av hälsa som något 

essentiellt som står i direkt relation till affärsrörelsens hela förtjänst (Zwetsloot & Pot, 2005), 

visade sig i denna studie också vara viktigt. Detta på det sättet att de anställda känner sig 

uppskattade och påkostade. Företaget bryr sig om individens hälsa, helt enkelt hur denne mår. 

Detta skapar en trygghet för den anställda som leder till en hälsosam arbetsplats.  

 

På ett företag med så många anställda som IKEA finns det en stor kunskapsbank att utnyttja 

till företagets fördel. Det finns ett avancerat trainee system där medarbetare som har ambition 

fångas upp och utbildas för att kunna jobba vidare med företaget. Detta är inte bara bra för 

företaget utan för den lilla individen då den ser att detta inte är ett ”deadend job”. Har man 

ambition och framåt anda finns det stor chans att avancera inom företaget. Detta bidrar till 

hälsa. 

 

Att uppleva trevnad tillsammans med sina kollegor och chefer 

Att relationen mellan krav och kontroll är viktig för hälsan (Karasek & Theorell, 1990), 

bekräftades i denna undersökning. Det framkom även att om relationen mellan krav och 

kontroll var snedvriden är kollegor och chefer väldigt viktiga för den anställde. Om de har bra 

relationer till kollegor på arbetsplatsen väger ofta detta upp för det som annars skulle ha 

påverkat hälsan negativt. Detta visar hur viktigt det är att jobba med relationerna och 

kommunikationen på arbetsplatsen för att den skall anses som hälsosam. Forskningen visar att 

människor är olika och därför bör behandlas individuellt utefter vad som passar dem (Grant & 

Langan-Fox, 2006). Karasek & Theorells studie (1990) bekräftar att mer tid läggs på karriären 

och mer tid spenderas på arbetsplatsen, vidare bekräftar den att mindre tid finns för fritid och 

familj. Det som är intressant är att detta kommer från de anställda själva, vilket tyder på 

kunskap om den rådande situationen. Detta skapar större förståelse för den situation i vilken 

de lever. Det är viktigt för hälsan att ha en förståelse för sin egen situation. Detta är viktigt att 

jobba med för att en arbetsplats skall främja hälsan.  

 

Att kommunikationen mellan arbetstagarna och chefer är viktig för att motverka sjukskrivning 

och för att uppleva hälsa på arbetsplatsen (Hyde, Jappinen, Theorell & Oxenstierna, 2006) har 

annamats på IKEA handla hemma. Det ansågs som mycket värdefullt att det fanns en öppen 

och rak relation mellan de anställda och deras chefer. Det ökade också trygghetskänslan vilket 

leder till ett avslappnat klimat och därmed en hälsosam arbetsplats. Det visade också Eklöv 



 

och Hagberg (2005) i sin forskning att konstruktiv kritik och god support från chefer ger 

positiva effekter på arbetsmiljön och produktiviteten. Min studie visade att det fanns en 

förståelse för att kritik var en del i utvecklingen. Kritik ansågs som något bra så länge den 

gick på utfört arbete och inte på person. 

 

De anställda umgås ofta mer med sina medarbetare än vad de gör med sina familjer och sina 

vänner. Att jobba med dessa relationer är viktigt, enligt min studie, om företaget vill ha en 

hälsofrämjande arbetsplats, dvs. en frisk och produktiv arbetsplats. En person som sitter i en 

ledande position har ett stort ansvar och makt, vilket gör det komplicerat att leda en grupp 

människor. Det räcker helt enkelt inte med bara makt, det måste finnas en ömsesidig respekt 

och en lyhördhet för den lilla individen. Först när detta har uppnåtts kan en gruppledare eller 

chef prestera och få sin personal att prestera. När personalen presterar innebär det att det finns 

hälsa på arbetsplatsen. En person som sitter i en ledande position har således ett stort ansvar.  

 

Individens syn på hälsa  

En organisation, stor eller liten, består av många individer. Ska det diskuteras vad som är en 

hälsosam arbetsplats bör det klargöras vad som är hälsa för individen. 

I min studie fanns inga större skillnader mellan könen i uppfattningen om hur en arbetsplats 

skall vara för att främja hälsan. Detta antas bero på att IKEA handla hemma aktivt arbetar 

med dessa frågor. I en tidigare studie (Peterson, 2004) framkom att kvinnor och män tycker 

väldigt lika när det kommer till hälsa. Skillnaden låg i den inbördes rankningen av vad som är 

betydelsefulla faktorer för hälsa. Peterson (2004) menar att arbetstagaren mår bättre i en jämt 

könsfördelad arbetsplats än i en homogen. 

 

Individens syn på hälsa skilde sig inte mycket åt i denna undersökning. De som stack ut i 

intervjusituationen var de som var mycket unga, i 20 års ålder. De ansåg att man inte kunde 

tala om hälsa innan man blev sjuk. Denna synpunkt delades inte av de som var äldre och visar 

att hälsa är inget som de som kommer direkt från gymnasiet tänker på. De är friska och har 

inte mycket erfarenhet från arbetslivet och förstår därmed inte värdet av hälsa och 

hälsofrämjande faktorer.  

 

 

 

 



 

Individens syn på omgivningen och Förhållandet till Mål och Ansvar 

Kvaliteten på den psykosociala arbetsmiljön är en viktig faktor för att förutspå utbrändhet. 

Det är viktigt att arbeta med rollklarhet och utbildning (Piko, 2006). Det som kom fram i min 

studie är att de anställda uppskattar en klar ansvarsfördelning som gör att, om ett problem 

dyker upp, är det lätt att uppsöka den som har ansvaret för frågan och snabbt få klarhet. Den 

ständigt fortlöpande vidareutbildningen är också viktig, både som trigger för de anställda och 

en grundläggande förutsättning för ett företag under ständig utveckling och expandering. 

Detta bekräftar även Barry och Jenkins (2007) i sin studie om mental hälsa på arbetsplatsen. 

 

Att få ansvar ansågs som en del i den personliga utvecklingen och för att få bekräftelse på att 

det arbete man utför fungerar. För att kunna se sin egen utveckling bör det finnas klara och 

tydliga mål. Detta skapar också en trygghet; arbetstagarna vet vad som förväntas av dem. 

Huruvida detta ska fungera eller ej beror på vilken syn individen har på sin omgivning. Ser 

han/hon på mål som en möjlighet att visa framfötterna eller som ett tvång.   

 

Att vara trygg i sin anställning dvs. att ha fast anställning i ett stabilt företag med goda 

framtidsutsikter skapar goda förutsättningar för hälsa i arbetslivet, menar Gustafsson och 

Lundberg (2004), i sin studie om arbetsliv och hälsa. De anställda talade vid flertalet tillfällen 

om att IKEA var ett tryggt företag och att det skapade hälsa för dem. De tyckte att de hade 

goda anställningsvillkor och trodde på sitt företag. Detta är en viktig beståndsdel som främjar 

hälsan på ett företag.  

 

Den rådande andan inom organisationen  

För att en arbetsplats skall främja hälsan måste de anställda uppleva meningsfullhet och 

balans i arbetet men även stolthet över att jobba för företaget (Cartwright & Holmes, 2006, 

Zwetsloot & Pot, 2005). Detta gjorde de intervjuade i min studie. De ansåg att företaget var 

något de kunde vara stolta över, vilket de ansåg vara viktigt för arbetstillfredsställelsen. De 

förstod vikten av att känna balans, både i arbetslivet och på fritiden och balans mellan fritid 

och arbete. En annan viktig del av hur en arbetsplats skall vara för att främja hälsan är att de 

anställda förstår sin del i den större helheten. Detta gör ett jobb till mer än bara ett arbete för 

brödfödan; det blir en meningsfull sysselsättning. Detta är något som Aron Antonovsky 

(1991) talar om i sin bok Hälsans mysterium. Han myntar här begreppet KASAM, dvs. känsla 

av sammanhang. För att uppnå en känsla av sammanhang måste individen uppleva sin 



 

omgivning som begriplig, hanterbar och meningsfull. Att jobba med detta är viktigt för hälsan 

på en arbetsplats för att den skall vara hälsofrämjande.  

 

Andan har att göra med de värderingar som råder på arbetsplatsen, enligt Oudhuis och 

Olssons (2006) studie har rådande värderingar, arbetsmiljö och hälsa ett starkt samband. Det 

kom fram i en studie gjord på företag som blivit uppköpta av utländska företag och där 

värderingarna förändrades. Detta framkom framförallt i förhållandet mellan chef och anställd, 

och resulterade i att arbetsmiljön försämrades och hälsan sjönk (Oudhuis & Olsson, 2006). 

Detta förstärks av data i min studie där andan var accepterande och öppen. 

 

Andan var ett begrepp som användes väldigt ofta av respondenterna, dvs. de underliggande 

normerna som finns inom organisationen. Detta innefattar både de klart uttalade normerna och 

de som är tysta, dvs. de som finns men ej är verbalt eller skriftligt uttalade. Alla kategorierna 

påverkar andan och andan (kärnkategorin) i sin tur påverkar dem åt andra hållet. Det är 

mycket svårt att skapa en anda, det krävs att alla inom företaget accepterar dem och jobbar 

med dem som riktlinje och att de är tydliga. Andan är det som knyter ihop påsen och är själva 

bakgrundsfärgen som ger förutsättningar för om arbetsplatsen kan kallas hälsofrämjande eller 

ej. Andan påverkas av alla kategorier som kommit fram i analysen och påverkar dem tillbaka i 

sin tur i ett ständigt pågående utbyte. Andan är inte lätt att skapa och om organisationen inte 

ständigt arbetar med den kommer den att ändras och kanske inte passa de organisationsmål 

som finns. Andan är svår att greppa men ändå väldigt viktig att arbeta med.  

 

Metoddiskussion  
Valet av metod, Grounded Theory (Strauss & Corbin, 1998), grundade sig i att författaren 

ville veta vad de anställda själva anser att en hälsosam arbetsplats är. Det är ett lämpligt 

instrument när författaren vill gå på djupet och verkligen penetrera ett ämne eller en 

frågeställning. Detta speciellt om undersökningen vill finna människans åsikt; vad tycker 

han/hon egentligen.  
 

Alla som jobbade på IKEA handla hemma tillfrågades om de ville delta i undersökningen och 

till en början verkade det som att det skulle vara lätt att finna respondenter. När mail 

skickades ut för påskrift och allmän information om hur det skulle gå till var det bara en 

person som svarade. Personalchefen var då behjälplig och gick då fysiskt ut på arbetsplatsen 



 

och tillfrågade respondenter. Efter detta kom det in så många svar att det var möjligt att sätta 

igång med intervjuandet. Därefter skickades ytterligare ett mail ut av författaren där en 

lämplig tid skulle planeras. Detta fungerade inte heller då de anställda översköljs av mail och 

därmed inte tyckte att författarens var så viktigt utan sköt svaret på framtiden. Då ringde jag 

istället upp de berörda och lämpliga tider kunde då bestämmas direkt. Detta borde ha skett 

från första början.  

 

Ett problem i denna studie var att göra kvalitativa intervjuer, då jag valt ett ämne och en fråga 

som ligger mig varmt om hjärtat vilket innebär att jag har en viss förförståelse. Det är dock 

oundvikligt då frågeställningen som väcks kommer från just mig själv. Det var viktigt att vara 

medveten om detta under hela intervjuandet så att jag inte tog saker som respondenten talade 

om för givet, utan hela tiden sökte förklaringar av de begrepp som intervjun berörde. Detta är 

mycket viktigt då de ofta skiljer sig kapitalt åt, även i detta fall då det handlade om hälsa. Att 

inse och reflektera över sin förförståelse och subjektivitet är mycket viktigt. 

 

Frågorna som ställdes var öppna. Att det ska vara så är viktigt i GT (Strauss & Corbin, 1998) 

då ingenting skall komma från forskaren utan det ska komma från respondenten. I GT ska det 

uppnås ”mättnad” vilket kan ifrågasättas. Mättand är när ny data inte tillför ny information 

eller när det inte framkommer något nytt (Strauss & Corbin, 1998). Är det verkligen möjligt 

att uppnå mättnad? I denna intervjustudie fanns det ett tydligt mönster redan i ett tidigt stadie 

och efter 12 intervjuer fanns det därför ingen anledning att fortsätta med intervjuerna. Men 

samtidigt kan det inte anses som total mättnad, för vad är det som säger att inte respondent 

nummer 13 hade kommit med något nytt. Eller kanske till och med i intervju nummer 45. Att 

finna mättnad är även det något subjektivt som är upp till författaren att avgöra. Det hade varit 

mer lämpligt att säga att man ska finna upplevd mättnad. Upplevd mättnad fann författaren 

redan efter cirka 6 intervjuer. 

  

För att kunna avgöra hur generaliserbart ett resultat är måste det tas i beaktande hur mycket 

”fit”, relevans och ”work” det studerade problemet har. Med ”fit” menas hur pass förankrad 

resultatet är i verkligheten och med ”work” menas hur vida det fungerar i verkligheten. Dvs. 

om den framkomna teorin kan förklara, förutsäga och tolka de handlingarna som är relaterade 

till problemformuleringen (Hallberg, 2002). Det är mycket svårt att riktigt avgöra hur 

generaliserbart ett resultat är. I denna undersökning kan resultatet överföras så länge 

arbetsplatsen är likartad i allt från organisation till arbetsuppgifter.  



 

  

Undersökningen har skett i samarbete med IKEA handla hemma men inte på uppdrag av dem. 

Författaren har helt på egen hand fått genomföra undersökningen och har inte påverkats i 

valet av respondenter eller i frågeställningarna. Författaren kontaktade IKEA på egen hand 

och presenterade idén. Företaget har varit behjälpligt när hjälp har behövts men i övrigt inte 

lagt sig i mitt förfarande. Författaren har haft mycket fria händer, vilket borde bidra att 

resultatet överensstämmer med vad de anställda verkligen tycker.   

 

Konklusion   
Studien visar att för att en arbetsplats skall främja de anställdas hälsa räcker det inte med att 

jobba med en liten del av hälsan, utan det är helheten som är viktigast. Allt påverkar och lever 

i symbios med varandra. Hälsa handlar inte bara om den fysiska delen utan den psykiska 

delen är mycket viktig om en arbetsplats skall anses vara hälsofrämjande. Organisationen 

skall även ge de rätta förutsättningarna och jobba för ett öppet och accepterat klimat mellan 

kollegorna. Den anställdas inställning till hälsa och inställning till sin omgivning påverkar 

organisationen och kollegorna, liksom ansvar och mål. Andan visar på de normer och vilken 

kultur som finns på företaget. Det vill säga den andan som råder på företaget påverkar direkt 

hälsan på företaget. Det som utmärker denna undersökning är att inget specifikt fenomen 

inom företagshälsan har undersökts utan författaren har sökt vad som är viktigt för den 

anställda för att en arbetsplats skall vara hälsofrämjande. På detta sätt har en helhetsbild visats 

som senare tidigare forskning har kunnat bekräfta i sina beståndsdelar.  

 

Implikation 
Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att tänka på att den arena som människor faktiskt 

befinner sig på till största delen av sin tid på arbetsplatsen. Därför är detta ett stort och viktigt 

folkhälsoområde som ofta förbises. Det är viktigt att synliggöra detta på alla plan så att mera 

resurser läggs på att jobba med företagshälsovård. Alltså inte företagssjukvård som idag är 

den form som dominerar. Det som är intressant är att det går att både spara och tjäna pengar 

på att arbeta med förebyggande företagshälsovård. Detta både för företaget och för landet som 

helhet.  

 

IKEA har en relativt frisk arbetskara och jobbar mycket med relationer och kommunikation 

på alla nivåer, det har också utsetts till Sveriges populäraste arbetsplats flera år i rad 



 

(Dinapengar.se, 2007). Det skulle vara mycket intressant att göra en liknande undersökning på 

ett företag med sämre hälsa och sämre kommunikation. Att göra fler studier överhuvudtaget 

hade varit intressant för att få ytterligare kunskaper om hälsofrämjande faktorer på 

arbetsplatsen.  
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Introduktion 

Världshälsoorganisationen (WHO, 2007) definierar hälsan som "Högsta möjliga 

välbefinnande hos den enskilde individen, fysiskt, andligt, psykiskt och socialt och ej enbart 

frånvaro av sjukdom” (WHO, 2007). Denna definition används i artikeln då den är bred och 

tar hänsyn till hela spektrat som innefattar individens upplevelse av sin hälsa. En hälsosam 

arbetsplats är viktig då så stor del av den vakna tiden spenderas på arbetsplatsen och många 

av dagens folksjukdomar kan kopplas till arbetsplatsen (Karasek & Theorell, 1990). Det är 

vanligt när hälsa diskuteras att fokus ligger på ohälsa, dvs. det som gör människor sjuka 

(Zwetsloot & Pot, 2005). Här nedan skall begreppet hälsa på arbetsplatsen undersökas ur ett 

salutogenetiskt perspektiv. Tyngden ligger på vad det är som gör att folk upplever hälsa på 

arbetsplatsen, alltså på hur-, vad- och varför-frågor? Detta för att få en djupare förståelse för 

vad som krävs för att en arbetsplats skall vara hälsofrämjande. 

 

Syfte  

Syftet med studien var att från IKEA handla hemmas anställdas perspektiv undersöka hur en 

arbetsplats skall vara för att främja de anställdas hälsa. 

 

Bakgrund  

Inom folkhälsa och arbetsrelaterad hälsa forskas det kring vad det är som gör folk sjuka och 

målet är att motverka arbetsrelaterad sjukdomsförekomst i framtiden. Arbetsplatsen är en 

lämpad plats för att fånga upp hela den vuxna befolkningen, oavsett samhällsklass eller kön, 

för att aktivt arbeta med förebyggande hälsovård. Detta till trots vore det önskvärt med en 

tydligare fusion mellan folkhälsa och företagshälsa, då det finns många som ej har insett 

värdet av en fusion ännu anser Nelson (2006) i sin artikel. I dagens västerländska samhälle 

har arbetsplatsen blivit en mittpunkt i livet, fritid och familj offras till fördel för karriären 

(Karasek & Theorell, 1990). Inom en närstående framtid kommer andelen pensionerade 

numerärt att överträffa andelen arbetsföra vilket kommer att resultera i ökade kostnader för 

samhället. Då kommer hälsan för de arbetsföra att bli ännu viktigare. Så många som möjligt 

kommer att behöva arbeta för att hålla landet på fötter. Det finns också andra värden för 



 

företaget med att jobba hälsofrämjande. Genom att arbeta med de anställdas hälsa kommer 

företaget att bli en attraktiv arbetsplats som kommer att locka duktigt folk. Det gör också att 

de anställda blir mer produktiva. Att arbeta med företagshälsa har gått från att vara en utgift 

till att ha blivit en förnuftig investering (Zwetsloot & Pot, 2005).  

Något som är viktigt för att uppleva hälsa är att individens omgivning är begriplig, hanterbar 

och meningsfull (Antonovsky, 1991). Alltså att individen upplever känsla av sammanhang 

(KASAM). Detta gör att han/hon får en bättre förståelse för sin del och roll i det hela och på 

vilket sätt han/hon är viktig. Detta leder till at individen lättare kan möta de prövningar som 

uppstår på fritiden och i arbetslivet. 

Besvär i nacke och övre delen av ryggen har ökat drastiskt de senaste åren vilket beror på att 

mellan 60 och 70 % av alla som arbetar använder datorer dagligen i arbetet (Socialstyrelsen, 

2005). Den vanligaste sjukskrivningsorsaken i Sverige är sjukdomar i rörelseapparaten, 

psykiska besvär är den näst vanligaste orsaken till sjukskrivning. Anledningen till detta tros 

vara den ökande stressen och pressen i arbetslivet (Socialstyrelsen, 2005). En individ som har 

en positiv grundinställning till sin omvärld har högre stresströskel än de som ser negativt på 

sin omvärld. De positivare personerna är heller inte rädda för att be om hjälp och klarar av de 

stressorer som kommer upp på ett bättre sätt, vilket leder till en högre grad av 

arbetstillfredsställelse (Welbourne, Eggerth, Hartley, Andrew & Sanchez, 2006). Skillnaden 

mellan könen gällande vad som är viktigt för att uppleva arbetstillfredsställelse är inte stor. 

Dock mår både kvinnor och män bättre av att en arbetsplats har en ganska jämn 

könsfördelning, alltså könsfördelningen på arbetsplatsen skall inte vara för homogen 

(Peterson, 2004). 

En stor del av individens hälsa i arbetslivet är den mentala hälsan och för att uppnå mental 

hälsa finns det vissa byggstenar som arbetstagaren måste ha i form av rollklarhet, god 

självkännedom, samhällelig tillhörighet, social stöd, kontroll över beslutsfattande, balans 

mellan den kraft arbetstagaren lägger ner i form av arbetsintensitet och belöning i form av lön 

och uppskattning. Det är viktigt att inse att arbete med mental hälsa måste få ta tid (Barry & 

Jenkins, 2007). Cynismen och avsaknad av mening i arbetslivet ökar hela tiden och detta 

beror på att kraven hela tiden ökar på den anställda, vilket kan leda till sjukskrivingar. Det är 

viktigt att arbetsgivaren är medveten om och jobbar för en ökad balans och meningsfullhet för 

att förhindra framtida sjukskrivningar. Det skapar också en produktiv och hälsosam 

arbetsstyrka (Cartwright & Holmes, 2006). I en undersökning gjord av Vearing och Mak 



 

(2007) visade det sig att de som hade svårt att koppla bort jobbet på fritiden löpte en ökad risk 

för depression och senare sjukskrivning. Detta gick att förebygga genom att arbeta med 

avslappningsövningar, fysisk aktivitet på arbetsplatsen och copingstrategier för att hjälpa till 

att sänka oro och stress. Stöd från chefer och medarbetare gav även goda resultat (Vearing & 

Mak, 2007). I en 2-årig studie om utmattningsdepression undersöktes om det var möjligt att 

motverka utmattningsdepression genom att arbeta med frågor som att stärka individens 

självbestämmande och ge socialt stöd. Det visade sig att det var avgörande och centrala frågor 

för att motverka utmattningsdepression på arbetsplatsen. Detta gällde såväl i arbete med 

hälsopromotion, sjukdomsprevention eller rehabilitering tillbaka till arbetet (Arnesson, 

Liljegren, Nordlund & Ekberg, 2006).   

Enligt Sveriges lag är arbetsgivaren idag skyldig att arbeta för att främja hälsan på 

arbetsplatsen (Iseskog, 2005). Efter några viktiga förändringar i arbetsmiljölagen 1991-1994 

kom den att även innefatta mer allmän hälsa och inte bara ergonomi. Den inledande 

paragrafen av lagen lyder som följer: ”Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall 

i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.” (Iseskog, 2005. sid. 271). 

 

Metod  
Den metod som används i denna studie är grundad teori - Grounded Theory (Strauss & 

Corbin, 1998). I Grounded Theory grundas de framkomna teorierna ur data som samlas in 

genom t.ex. intervjuer. Det går ej att veta det exakta antalet intervjuer i förväg då målet är att 

uppnå mättnad. Orsaken till att Grounded Theory (GT) valdes var att det är en lämplig metod 

att använda när sociala processer skall undersökas (Strauss & Corbin, 1998). Författaren av 

denna studie sökte efter en djupare förståelse för vad de anställda själva anser om en 

frågeställning och då krävs det mer än kvantifierade objektiva data (Kvale, 1997). Teorierna 

som uppstår genereras genom systematisk analys av empirisk data (Charmaz, 2001). 

Teoriskapandet sker kontinuerligt genom hela undersökningen via analys efter varje 

intervjutillfälle. Då skapas en teori och en bild av området växer successivt fram under det 

pågående arbetet. Det finns ingen utgångspunkt i existerande teorier vilket gör att kontentan 

av det undersökta området framkommer i teorin (Strauss & Corbin, 1998). 

 



 

Frågor som forskaren kontinuerligt måste ställa sig är: hur tolkar respondenten sin verklighet 

och varför tolkar respondenten på detta vis. Forskaren måste parentesera dvs. filtrera bort 

förförståelse och förutfattade meningar för att erhålla den subjektiva erfarenheten i dess mest 

rena och oförstörda form (Bryman, 1997). Metoden vid analys är som följer: teoretiskt urval, 

teoretisk känslighet, konstanta jämförelser, teoretisk mättnad och att hitta och identifiera 

kärnkategorierna (Strauss & Corbin, 1998). Datainsamlingsprocessen är interaktiv där 

insamlandet och analys ömsesidigt influerar varandra. Detta ger en sicksack-liknande process 

som systematiskt ska spåra informantens upplevelse av verkligheten (Hartman, 2001). 

 

Arbetsplatsens utformning 
Undersökningen har ägt rum på ett stort internationellt företag med rötterna i mitten av södra 

Sverige men med varuhus i stort sett hela världen. Intervjuerna har genomförts på en 

avdelning där ca 50 personer sitter i ett kontorslandskap och tar emot telefonsamtal från 

kunder som vill köpa varor ur deras katalog. Företaget grundades på 50-talet i Sverige och 

många av de grundvärderingar som skapades i företaget då, lever fortfarande kvar. Det finns 

ingen ”dress code” inom företaget och de var en av de första i Sverige med att genomföra den 

s.k. ”du-revolutionen.” Deras affärsidé är att tillhanda heminredningsvaror till ett lågt pris, 

vilket leder till att alla inom företaget måste vara sparsamma på alla plan. De har ”högt till 

tak” och en öppen relation till chefer och medarbetare. Det är okay att ifrågasätta så länge 

man har ett bättre förslag. Den fysiska miljön är bra och material såsom datorer, telefoner och 

skrivbord är moderna. Lokalerna är luftiga med färgrika väggar och bra belysning. De är 

anslutna till en extern företagshälsovärd men de arbetar med symtom och inte med prevention 

(Torekull, 2003). 

 

Tillvägagångssätt  
Efter skriftligt samtycke från VD och personalchef på IKEA handla hemma, kontaktades hela 

avdelningen genom ett introduktionsbrev via e-mail. Skriftligt samtycke från de intresserade 

aviserades senare tillbaka till författaren som då sökte upp de aktuella respondenterna via e-

mail, för att bestämma lämplig tid för intervju. På grund av dålig svarsfrekvens så ringdes de 

intresserade upp istället, för att komma överens om tid. Intervjuerna skedde på arbetstid och 

på arbetsplatsen i lämpliga rum som stod till författarens förfogande. Intervjutillfället startade 

med information om studiens syfte, om att bandspelare kom att användas och om att 

informanten har rätt att lämna intervjun när som helst utan att ange orsak. Informanten 



 

informerades även om att den data som framkom ur intervjun kom att behandlas konfidentiellt 

i enlighet med sekretesslagen (Riksdagen, 2007). Data kodades så att informanterna ej skall 

kunna förknippas med de utskrivna intervjuerna. De informerades även om att kodnyckel 

låses in i ett brandsäkert förråd. Till sist innan intervjun gav intervjuaren en kort presentation 

av sig själv och utrymme för förfrågningar gavs.  
 

Det var inte helt lätt at få tag på respondenter och de som till en början anmälde sitt intresse 

var män. Detta trots att det var övervägande kvinnor på arbetsplatsen. Denna balans jämnades 

ut i slutet av undersökningen då kvinnliga respondenter söktes upp för att finna mättnad och 

bredd. Anställda i skilda åldrar intervjuades med olika stor erfarenhet och på olika positioner 

för att optimera variationen i data och finna mättnad. 

 

Temaguiden såg ut som följer: 

• Vad är hälsa för dig? 

• Vad är en hälsosam arbetsplats för dig? 

• Vad bidrar till att du mår bra på din arbetsplats? 

• Vad är det bästa, ur hälsosynpunkt, med din arbetsplats? 

 

Relevanta följdfrågor ställdes i enlighet med GT (Strauss & Corbin, 1998). Följdfrågorna 

bestod av frågor så som: kan du fördjupa detta…, vad menar du när du säger..., hur, på vilket 

sätt, varför osv. Redan i ett tidigt stadie av undersökningen uppenbarade sig ett mönster och 

efter 12 intervjuer hade mättnad uppnåtts så intervjuerna avslutades.   

 

Analys av data 

Eftersom datainsamlandet och analys sker parallellt blir författaren styrd av resultatet (Strauss 

& Corbin, 1998) och leds därmed mot vad som är huvudproblemet på det studerade området. 

Intervjuerna skrevs ut ordagrant, dvs. transkriberades och därefter skedde öppen, axial och 

selektiv kodning (Strauss & Corbin, 1998). Då författaren själv transkriberade data gavs en 

god helhetsbild av vad informanterna berättade som senare underlättade den öppna 

kodningsprocessen. 

Efter den öppna kodningsprocessen, där substansen i data identifierades och s.k. substantiva 

koder bildades. Substantiva koder med liknande innehåll sammanfördes till övergripande 

kategorier som på ett bra sätt sammanfattade innehållet. Deras namn beskriver den 



 

övergripande meningen som sammanfattar helheten av datan. Efter detta stärktes dessa 

kategorier ytterligare genom att deras egenskaper urskiljdes. Relationerna mellan dessa olika 

kategorier undersöktes och sattes samman till en större helhet. 

 

Etiska aspekter 
Efter tillstånd från den lokala etiska kommittén på Högskolan i Halmstad kontaktades VD och 

personalchef på IKEA handla hemma, vilka skriftligt godkände författarens förehavanden på 

deras arbetsplats.  

  

Resultat 
I analysen framkom en kärnkategori ”Den rådande andan inom organisationen” och fem 

kategorier ”Att organisationen skapar gynnsamma förutsättningar för hälsa”, ”Att uppleva 

trevnad tillsammans med sina kollegor och chefer”, ”Individens syn på hälsa”, 

”Förhållandet till mål och ansvar” och ” Individens syn på omgivningen” vilka relaterade till 

ett antal subkategorier. Sammantaget ger dessa kategorier en förklaring till vad som är viktigt 

för att individen på ett stort företag ska uppleva hälsa på arbetsplatsen, dvs. vad som är en 

hälsofrämjande arbetsplats för den anställda.  

 

Att organisationen skapar gynnsamma förutsättningar för hälsa  

Med organisation menas här ett stort företag och alla dess olika och ofta komplicerade 

instanser som alla strävar mot ett gemensamt mål, i detta fall att sälja möbler.  

Organisationen är den sociala kontext i vilken de anställda lever och verkar när de jobbar för 

detta företag. Det är de förutsättningar som den ger som till att börja med påverkar de 

anställda. Är de medvetna om vikten av en hälsosam arbetsstyrka osv. Det är även 

organisationen som styr pressen på de anställda det vill säga arbetsbelastningen. Enligt 

respondenterna påverkar det hälsan. Det handlar också om avlastningssystem i form av 

datorer, ergonomiskt riktiga arbetsplatser och lokaler, och i detta fall telefoner. 

 

”... arbetsbelastning, att den ligger i paritet med det som den enskilda individen, 

medarbetarna klarar av helt enkelt. Att man har stödsystem som fungerar på rätt sätt och på 

det sättet så blir det en avlastning.”  

 



 

En subkategori var ”Att känna att företaget satsar på den individuella hälsan”. På Ikea 

Handla Hemma har de bl.a. tillgång till träning på arbetstid vilket alla ansåg som ytterst 

hälsobefrämjande och något de anställda var mycket stolta över.   

 

”... att företaget främjar hälsa, kan jag känna, som på IKEA här på den avdelningen jag 

jobbar så får vi en timma gratis träningstid i veckan. Det är för mig hälsofrämjande, det är 

för mig en hälso... alltså en arbetsplats som tänker på sina medarbetares bästa.” 

 

Detta till trots tyder data på att det inte utnyttjas till den grad som det till en början verkade. 

Efter samtal med cheferna framkom att omkring hälften av de anställda valde att jobba istället 

för att utnyttja den betalda timmen i veckan på arbetstid. Vad detta kan bero på framkom inte 

men teorierna var många. En del trodde att det berodde på lathet, detta trots att 

träningslokalerna låg vägg i vägg med deras arbetsplats. Andra ansåg att de bara frälste de 

redan frälsta, alltså att de som verkligen behövde inte gick dit. Dock var alla ense om att detta 

var något som gav tydliga riktlinjer från företaget om hur viktig det tycker att den individuella 

hälsan är. Tydligt var också att detta var något som de absolut ville behålla. Det ovan nämnda 

är den rent fysiska delen som företaget ger i form av material och tid.  

 

”Att organisationen ger utrymme för utveckling och hjälp med detta om ambitionen finns” 

var en subkategori som också kom fram i analysen och ansågs vara viktigt för att känna 

arbetstillfredsställelse. De anställda på IKEA handla hemma ansåg detta som något som 

gjorde att de såg möjligheter till karriär, vilket gav dem en frihetskänsla. Om de sköter sitt 

jobb och hela tiden strävar framåt finns det goda möjligheter att komma vidare inom 

organisationen. De anställda ansåg att cheferna var mycket tillmötesgående om de hade 

ambitionen att vilja utvecklas inom företaget. Cheferna hjälpte dem på alla sätt, dock låg det i 

den anställdes ansvar att ”visa framfötterna” och visa på goda resultat. Detta handlade också 

om att göra arbetsplatsen till mer än bara ett ställe att arbeta på för att få ut sin lön, utan en 

arbetsplats med möjlighet till personlig utveckling: ”...för min del är det jätteviktigt att känna 

att det finns möjligheter att utvecklas på min arbetsplats eller inom mitt arbete eller att jag 

ser att jag kan ha andra mål med min utveckling.” 

 

”En tydlig organisation” var en annan subkategori. Det ska enligt de anställda vara lätt att 

navigera sig fram till rätt instanser när det uppstår spörsmål är viktigt för att reducera stress 

och för att förstå hur allt hänger ihop. Det skall finnas en tydlig hierarki så att det är lätt att 



 

navigera fram till de enheterna och cheferna som spörsmålet berör. Detta handlar även om en 

tydlig ansvarsfördelning, där alla vet om sina ansvarsområden. Detta skapar en trygghet, 

tyckte de anställda på IKEA handla hemma och det förenklade kommunikationen. ”Man vet 

vart man ska vända sig om det är någonting och till vilka,  man har deras förtroende och hela 

den biten.” 

 

Att uppleva trevnad tillsammans med sina kollegor och chefer  

Vidare är kollegorna viktiga då det är de som de anställda mest och enklast kan relatera till. 

Hur är känslan, hur är stämningen? Vilken är relationen till närmsta chef och till t.ex. 

varuhuschef? Denna kategori påverkas av hur organisationen är uppbyggd och det är en 

ömsesidig påverkan. Är relationen till kollegor god kommer arbetsuppgifter, som annars 

skulle te sig som mycket tråkiga, bli helt ok. Relationer till kollegorna blir en förmildrande 

omständighet. Ungefär nio timmar om dagen, inräknat lunch och raster, spenderas på 

arbetsplatsen tillsammans med kollegor och chefer. Detta leder till att förhållandet till 

arbetskamraterna arbetskamrater är väldigt viktigt, vilket samtliga respondenter poängterade. 

Hälsa på arbetsplatsen var enligt de anställda på IKEA handla hemma inte bara en fråga om 

ergonomi utan också en fråga om relationerna till kollegorna. Om en anställd ska uppleva 

hälsa måste förhållandet till kollegorna vara gott. Om ergonomin är bra men de inte trivdes 

med sina kollegor skulle hälsan vara dålig ändå, ansåg de. ”Det spelar inte så stor roll om jag 

har en bra ergonomisk arbetsplats om jag har kollegor som jag inte funkar med.” 

 

”Att ha en god och öppen relation till sina chefer” kom fram som en subkategori ur data. De 

anställda ansåg att detta var en förutsättning för hälsa. De tyckte att det var viktigt att de kan 

komma till sina chefer med frågor utan att behöva känna sig dumma. Det ska vara okej att 

ställa frågor. De ansåg att om de skulle behöva vara rädda för att ställa frågor så skulle de 

varken uppleva hälsa eller prestera. Det talades om en öppen och god relation där inga 

barriärer skall finnas som stör kommunikationen. De ville också kunna sitta på raster och 

samtala med sina chefer på en ”du-basis”. Att kunna vara vän med sin chef men ändå 

respektera denne som just sin chef, ansågs här vara viktigt. Detta beror på att då blir inte 

pressen så stark och den anställda känner sin chef och har en djupare förståelse för dennes 

handlingar menade de anställda. ”Det är inte de här barriärerna emellan medarbetare, 

gruppchefer, nästa instans, varuhuschef. Det finns inte de här barriärerna… (Tystnad) Jag 

tycker det är viktigt för då mår alla bättre.” 

 



 

”Att cheferna stödjer personlig utveckling.”  Det framkom att det är viktigt att känna att om 

ambitionen finns, finns det möjlighet till utveckling och att det då finns folk som hjälper dem. 

Detta är en del av det som nämnts ovan nämligen att det finns en känsla av stöd från chefer. 

Att cheferna verkligen vill att de anställda ska utvecklas tyckte de anställda var mycket 

viktigt. Det ansågs viktigt att den personliga utvecklingen uppmuntrades och att alla som vill 

får en chans att klättra på karriärstegen eller vad det nu kan tänkas som anställda känner att de 

behöver göra. Cheferna ska enligt de anställda fungera som bollplank och coacher som jobbar 

för sitt lag. ”Och cheferna de coachar en bra alltså. Man kan gå vidare, de puchar en, puffar 

en liksom framåt. Men det är ju jag själv som måste ta ansvar för det men. Men och andra 

sidan vill jag bara någonting så hjälper de mig liksom.” 

 

Individens syn på hälsa 

Den personliga synen på hälsa påverkar organisationens hälsa. Det framkom att 

respondenterna inte såg på hälsa som bara kost och motion. Respondenterna talade om att det 

är viktigt att ha en sund kropp för att kunna klara av de dagliga påfrestningarna, men också 

saker som att ha det bra på hemmafronten spelar in. Även att det fanns tid för att träna ansågs 

som hälsa, men framför allt så talade de om att det var helheten som skapade hälsan. Om 

någon del är dålig så påverkar den totala hälsan. Därav subkategorin ”Att helhetsbilden 

skapar hälsa”.  

”Hälsa för mig är att må bra, att inte... att trivas på sitt jobb, att trivas med min fritid, att få 

tid över för att träna. Hälsa för mig är att känna att kroppen inte gör motstånd, att jag orkar 

det jag vill och klarar av det jag vill...” 

 

I begreppet hälsa framkom ur data att det psykiska och det fysiska hör ihop. Med detta 

menade de att en person som objektivt är sjuk kan anse sig vara frisk och tvärtom. Det 

handlade också om att även om man har god hälsa rent fysiskt så kan den psykiska hälsan i 

form av dåliga relationer till kollegor och stress påverka hälsan negativt. Ett trevligt 

arbetsklimat kan enligt de anställda göra att hälsan lyfts och det som hade ansetts som jobbigt 

blir helt okej. Hälsa enligt respondenterna handlade om att kunna leva ett bra liv utan hinder. 

Ur detta bildades subkategorin, ” Att hälsa är mer än bara god kondition.” 

”Hälsa för mig det är upplevt välbefinnande... för även om du är fysiskt sjuk så kan du känna 

dig frisk och tvärt om.” 
 

 



 

Förhållandet till Mål och Ansvar 

Mål och ansvar är också det komplext. Individens syn på ansvar och mål påverkas av 

organisationen och kollegorna och av i hans/hennes syn på omgivningen. Även 

organisationens syn på mål och ansvar påverkar individens syn på detta. Det framkom i denna 

undersökning att det inom en organisation är viktigt med klara mål som är väl 

implementerade och accepterade i företaget. Detta både för organisationen som helhet och för 

den lilla människan på golvet. Att tydliga mål leder till rollklarhet och tydlig 

ansvarsfördelning fram kom ur datan.  

”Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning och en tydlig organisation. Arbetsplatsen ska 

samtidigt ha klara mål och en god uppföljning.” 

 

”Att det finns tydliga individuella mål för de anställda” är också viktigt för en hälsosam 

arbetsplats. Det framkom att mål motiverar och triggar människor att prestera. Det ansågs 

även viktigt att organisationens mål passar in i individens målbild. Även att den anställda är 

väl medveten om organisationens mål och vet hur vägen dit ska se ut skapar en trygghet och 

hälsa. Det är viktigt att målen hela tiden utvärderas både på organisationsnivå och på 

individnivå, på det sättet lever målen och blir en del av verksamheten vilket leder till hälsa, 

tyckte de anställda. ”Jag måste hela tiden finna nya mål och känna att jag strävar efter 

någonting att jag vill framåt eller uppåt i organisationen och få mer ansvar. Och det bidrar 

till att jag trivs, kan jag känna.” 

 

”Att få ta ansvar” gör att de anställda på detta företag känner sig behövda och gör att de 

känner delaktighet i organisationens framfart, vilket i sin tur ökade ansvarskänslan gentemot 

organisationen som helhet. I en organisationskultur där ansvar ses som något positivt och 

målen är klara och accepterade finns hälsa. Individens personliga mål ska också passa in i 

organisationens. De flesta i denna studie mådde bra av att få ansvar, det skapade en känsla av 

bekräftelse, att det de gör är rätt. Genom mål och delmål kan organisationen utvärdera sina 

anställda på ett konstruktiv sätt och de kan även utvärdera sig själva, detta är primärt om ett 

företag ska utvecklas positivt. De ansåg att ansvar på en anpassad nivå leder till en hälsosam 

arbetsplats. ”... det känns ju bra om någon kan lita på att man får det... att ja, hon fixar det 

och så har man ansvar för det kanske. Det är ju det man vill ju... man vill ju komma längre 

upp på stegen här. Att man får ta mer ansvar. För då mår man ju faktiskt bättre själv också 

att andra litar på en.” 

 



 

Individens syn på omgivningen 

Individens syn på omgivningen är något individuellt men ändå påverkas den av 

organisationen och kollegor. Med detta menas, på vilket sätt individen tolkar sin omgivning 

påverkar den individuella hälsan. Alltså ser den anställda på problem som hinder eller som en 

möjlighet till utveckling och möjlighet till att påverka. Det handlar också om att förstå sin 

omgivning och inse att det jobb som han/hon gör är viktigt och påverkar slutresultatet. Helt 

enkelt att förstå sitt sammanhang, sin sociala kontext och acceptera den. Alltså det synsättet 

som den anställda har på sin omgivning är en stark påverkansfaktor. Att vara positiv och ha en 

positiv känsla till sin omgivning, i detta fall organisationen, gör att de dagliga påfrestningarna 

i arbetet lättare kan hanteras ansågs det. Det var även viktigt att uppleva en slags stolthet över 

det företag som de arbetade för. ”... man känner liksom att det är kul att gå dit, man ska vissla 

på väg till jobbet som min gamla chef sa. //Att man har kul produkter och att det är ett företag 

som man kan någonstans stå upp för att man jobbar för.” 

 

”Att ha en god förståelse för på vilket sätt arbetstagaren är viktig i det stora sammanhanget” 

var en subkategori till ”Individens syn på omgivningen”. En förståelse för det egna värdet i en 

stor organisation. De anställda ansåg det viktigt att känna att deras arbetsinsats var viktig för 

organisationens vinst och framgång och på vilket sätt deras arbetsinsatser var viktiga.  Detta 

ansågs skapa en förståelse för den egna situationen och ge förklaring till denna. 

”... arbetsplatsen tror jag handlar väldigt mycket om, om att se sin del i det större 

sammanhanget och att förstå varför jag är här.”  Data tyder i sin tur på att detta leder till en 

ansvarskänsla gentemot arbetsgivaren och en vilja att det ska gå bra för den organisation som 

informanten jobbar för. Detta skapar trivsel som i sin tur stärker hälsan. Men det skapar också 

goda förutsättningar för organisationen. De får en lojal och arbetsam arbetsstyrka som 

upplever hälsa. ”... har vi ingen kund så har vi ingen business och sen så har vi ingen 

business så kan vi gå hem.” 

 

Detta leder till den sista subkategorin som framkom ur data. ”Att se på problem och 

utmaningar som en chans till utveckling.” Detta handlar om vilken syn som individen har på 

sin omgivning. Är det en positiv och framåt person så kommer han/hon att se på problem på 

ett mer konstruktivt och hälsofrämjande sätt än en person som har en mer negativ syn på sin 

omgivning. ”... jag lär mig oftast nya saker när jag utmanas och tvingas att gå ur min 

komfortabla zon, liksom. Det gör att den blir större och större hela tiden...” 

 



 

Den rådande andan inom organisationen  

Inom detta företag talar man mycket om den så kallade IKEA-andan. Den representerar en 

gemensam väg som är en grundpelare för att sälja billiga möbler. Den rådande andan är viktig 

för hälsan och om den inte är accepterad av de anställda så är det inte en anda utan snarare ett 

mål. Det är detta som ”knyter ihop säcken” och om det finns en positiv anda så har 

organisationen kommit en bra bit mot en hälsofrämjande arbetsplats. Anda kan uppfattas som 

ett något vagt begrepp. Men i denna artikel har författaren valt detta utryck då det var ofta 

förekommande i data och inom den organisation som undersökningen är gjord på. Med anda 

menar informanterna stämning, alltså den stämning som råder inom företaget, detta kom fram 

i intervjuerna. En av dessa stöttepelare när det gäller denna organisation är acceptans vilket 

beskrivs i subkategorin ”Att man blir accepterad för den man är”. Med detta menas att de 

anställda blir accepterade och sedda för den de är, så länge de gör ett gott jobb. Ett sådant 

exempel är att de inte har någon dresscode. Detta är något som kommit upp under 

datainsamlandet under flera tillfällen och på olika sätt. Detta torde vara viktigt när det gäller 

att uppleva hälsa på arbetsplatsen. 

 

”... det här med kläder och sånt här det är inte heller någonting, kan du ditt jobb så är det 

skitsamma... det är vad du är som personlighet. Jag jobbade ihop med en i (stad) han va 

(musikstil)... jag blev jävligt chockad... vi hade ett möte för tre veckor sen och in i rummet 

kommer en kille med (klädstil). Och han är då (chef) i Sverige. Alltså... såhär... hade det varit 

(företag) eller nåt annat företag så hade det kommit in någon kille i slips.  Så det är väldigt så 

här ... kan du ditt jobb... fine... då spelar det ingen roll vem du är... och det ser man jätte 

tydligt på IKEA... du kan va vem som helst, och se ut hur som helst bara att du gör det som är 

ditt jobb. Och det är väldigt hälsosamt tror jag.” 

 

IKEA var också som ovan nämnt en av de allra första i Sverige med att genomföra ”du-

revolutionen”. Detta har, enligt data, medverkat till att barriärerna har rivits mellan chefer och 

anställda och det är lättare att kommunicera dem i mellan. Detta beskrivs i subkategorin ”Att 

det inte finns några barriärer mellan chefer och anställda”. Det leder till att saker och ting 

fort kommer upp till ytan och kan behandlas: ”...  öppet arbetsklimat det är när man kan ha 

ett möte där det är högt till tak och där vi pratar om arbete och inte person.” 

 

Ur data framkom subkategorin ”Att känna sig hemma i organisationen”. De anställda ansåg 

det faktum att anställdes på framför allt personliga grunder och att företaget ville ha enkla 



 

raka människor med sunt förnuft bidrog till den rådande andan. Det kom även fram att 

eftersom klimatet är som det är, är det lätt att komma in i de arbetsgrupper som finns och 

ingen behöver känna sig underlägsen. De anställda på Ikea handla hemma värderade detta 

mycket högt: ”...det ska ju vara det här enkla, vanliga, ärliga människor som ska kunna 

jobba här och ha en bra dialog med sina chefer och man tar ansvar för sin egen utveckling.” 

 

Ikea handla hemmas personal är mycket varierad när det gäller ålder och stil vilket alla tycker 

är en styrka. Detta beskrevs i subkategorin ”Att arbetsgruppen ej är för likformig”. Om en 

arbetsgrupp blir för likformig kan den inte prestera på topp var den allmänna åsikten: ”Och 

det är viktigt att man inte är överens också." För att är man överens om allt så blir det ingen 

utveckling överhuvudtaget, då stannar allt av.” 

 

Diskussion 
Resultatdiskussion  

Det som i första hand påverkar huruvida en arbetsplats är hälsofrämjande är organisationens 

struktur. Vilka förutsättningar ges till den anställda att ha och bibehålla en god hälsa på 

arbetsplatsen? Vilka övergripande mål finns inom organisationen och tas det hänsyn till 

hälsoaspekten i dessa? Ger organisationen utrymme för hälsa, ser de på hälsan som en viktig 

del av företagets utveckling? Organisationen bygger på de kollegor som lever och verkar 

inom organisationen. Organisationen påverkar kollegorna som påverkar hälsan. Vidare finns 

tre kategorier som påverkar de anställdas hälsa; individens syn på hälsa, förhållandet till mål 

och ansvar och individens syn på omgivningen. Individens syn på hälsa påverkas av 

kollegorna men är ändå individuell. Den påverkar huruvida det är en hälsofrämjande 

arbetsplats på det sättet att arbetsplatsens viktigaste beståndsdelar är individerna och deras syn 

på sin egen hälsa påverkar då hälsan på arbetsplatsen som helhet. Även organisationen 

påverkar individens syn på hälsan. Synen på ansvar och mål påverkas av organisationen och 

av kollegorna och av individens syn på sin omgivning. Passar organisationens mål ihop med 

individernas mål? Hur ser individen på ansvar och hur ser organisationen på ansvar? Det som 

sedan knyter ihop det hela är andan inom organisationen. Den rådande andan påverkar allting. 

Man kan säga att andan fungerar lite som solen i vårt solsystem. Det är den som gör att allting 

håller samman och den påverkar allting och allting påverkar den. Om andan är god och 

positiv kommer det att finnas hälsa inom organisationen.  

 



 

Kategorierna som framkom ur data skiljer sig åt men hör ändå samman då hälsa på 

arbetsplatsen är en interrelationell dynamisk process med ett ständigt utbyte (Lent & Brown, 

2006) mellan de olika kategorierna. Detta gör att individen kan växla mellan dessa på ett 

ytterst personligt vis, men kategorierna är dock de samma. Det sistnämnda beror på att trots 

att upplevelsen av hälsa är individuell kom det fram i denna studie att oavsett kön, roll, ålder 

och position inom organisationen så finns det vissa grundpelare som gör en arbetsplats 

hälsofrämjande. Det är dessa som är de kategorierna som i denna studie redovisats. 

 

Kärnkategorin ”Den rådande andan inom organisationen” och de fem kategorierna ”Att 

organisationen skapar gynnsamma förutsättningar för hälsa”, ”Att uppleva trevnad 

tillsammans med sina kollegor och chefer”, ”Individens syn på hälsa”, ”Förhållandet till mål 

och ansvar” samt, ” Individens syn på omgivningen” beskriver vad de anställda anser vara en 

hälsofrämjande arbetsplats på IKEA handla hemma. Arbetsgivarna i Sverige är idag enligt lag 

skyldig att jobba för hälsa på arbetsplatsen (Iseskog, 2005). Men det ligger också i företagets 

intresse att jobba för detta, då hälsa står i direkt relation till affärsrörelsens hela förtjänst 

(Zwetsloot & Pot, 2005). I denna studie framkom att det är viktigt för hälsan att känna att 

företaget satsar på den individuella hälsan. Det skapar en trygghet och ett förtroende för den 

egna organisationen och en känsla för att de anställdas hälsa är viktig. 

 

I studien framkom att kunskap och förståelse för den egna situationen är viktig för att uppleva 

hälsa. Detta är viktigt i en tid då mer tid läggs på karriär det blir allt mindre tid för familj och 

rekreation (Karasek & Theorell, 1990). Detta gör det än viktigare att jobba med hälsa och 

trivsel på arbetsplatsen och enligt denna studie är relationerna en viktig del att arbeta med. 

Även relationen mellan chef och medarbetare skall vara god på en hälsofrämjande arbetsplats. 

Det är också positivt med en ej för homogen arbetsgrupp utan det ska vara blandat mellan kön 

och åldrar vilket Petersons (2004) studie bekräftar. Att ha en positiv grundsyn till sig själv och 

sin arbetssituation var viktigt för de anställda och detta uppnås bl.a. genom att det finns goda 

framtidsutsikter inom organisationen. Detta framkom som något som påverkade hälsan 

positivt vilket även Gustafsson och Lundberg (2004) bekräftade i sin studie. Individens mål 

skall passa så gott som möjligt ihop med organisationens mål och samma sak gäller synen på 

ansvar och ansvarstagande. Det gäller att dessa båda är kompatibla med varandra. 

 

För att en arbetsplats skall främja hälsan måste de anställda uppleva meningsfullhet och 

balans i arbetet men även stolthet över att jobba för företaget (Cartwright & Holmes, 2006, 



 

Zwetsloot & Pot, 2005). Detta kom fram även i denna studie då de anställda var stolta över att 

jobba inom organisationen och att det bidrog till deras hälsa. Enligt Antonovsky (1991) 

uppnås meningsfullhet genom att organisationen jobbar med känsla av sammanhang 

(KASAM) för de anställda. Respondenterna i denna studie upplevde KASAM då de 

poängterade att det var viktigt med att se sin del i den stora helheten för att uppleva hälsa. Det 

bekräftar att det är viktigt med KASAM. 

 

Begreppet andan används i denna studie av den anledningen att respondenterna talade om 

detta upprepade gånger i intervjuerna. Med anda menas de underliggande normerna som hela 

organisationen vilar på. De kan vara både uttalade och tysta, men de är alla accepterade. 

Andan är kärnan som styr hur känslan inom organisationen är, vad som är accepterat och vad 

som inte är accepterat. Det är andan som avgör om arbetsplatsen är hälsofrämjande eller ej.   

 

Metoddiskussion  
Valet av metod, Grounded Theory (Strauss & Corbin, 1998), grundade sig i att författaren 

ville veta vad de anställda själva ansåg att en hälsosam arbetsplats är. Metoden är lämpad att 

användas när författaren söker kärnan i vad människor verkligen tycker om ett ämne. Det 

finns risker med att göra kvalitativa intervjuer, framför allt är det att författaren som valt 

ämnet har gjort det för att det är något som ligger denne varmt om hjärtat. Då är risken att 

denne även har viss förförståelse, det en författare kan göra åt detta är att vara medveten om 

det och hela tiden jobba för att vara så objektiv som möjligt. I GT söker författaren efter 

mättnad, vilket betyder att inget nytt kommer fram i intervjuerna (Strauss & Corbin, 1998). 

Frågan är om det verkligen är möjligt att uppnå mättnad och framför allt att säga att mättnad 

uppnåtts utan att intervjua hela populationen. Det kunde vara mer lämpligt att säga att upplevd 

mättnad eftersträvas, då det är en tolkningsfråga från författaren när denne upplever mättnad. I 

denna studie upplevdes mättnad redan efter sex intervjuer och efter 12 stycken  intervjuer 

ansågs det inte nödvändigt med fler intervjuer.  

 

För att kunna säga hur överförbart ett resultat är från en kvalitativ studie finns det några 

faktorer som skall tas i beaktande. Är resultatet grundat i data och är informanterna utvalda så 

att variationen är optimal? Kan den framkomna teorin förklaras, förutsäga och tolka de 

handlingarna som är relaterade till resultatet (Hallberg, 2002). Det är troligt att resultatet av 

denna studie kan överföras till liknande arbetsplatser som IKEA utgör.  



 

 

Konklusion   
Studien visar att om en arbetsplats skall främja de anställdas hälsa måste organisationen eller 

företaget jobba med helheten. allt från ergonomi till mentalhälsa, fysisk aktivitet och 

relationer. Det är helheten som skapar hälsan. Med detta menas att organisationen, kollegorna, 

inställningen till den egna hälsa, mål och ansvar, inställningen till omgivningen och andan är 

de delar som om de är bra och någonting som organisationen som helhet jobbar med så 

kommer arbetsplatsen att vara hälsofrämjande. Det som kan anses som nytt med denna studie 

är att det har inte gjorts någon studie på helheten ur ett salutogenetiskt perspektiv.  
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Bilaga 2 
 

Hur skall en arbetsplats vara för att främja hälsan? 
 

 
Information till deltagare i intervjustudie om hälsa på arbetsplatsen  
 
Hej, 
 
Jag heter Mats Svensson och studerar på Högskolan i Halmstad. Jag läser på det 

idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot folkhälsa. Jag arbetar med min 

magisterkurs i Folkhälsovetenskap och planerar att genomföra en studie om vad som främjar 

de anställdas hälsa på en arbetsplats. Om Du väljer att delta i studien skulle jag vilja träffa Dig 

för en intervju. Målet med denna studie är att den skall generera en ökad förståelse för er 

hälsa och underlätta det fortsatta arbete med hälsan på er arbetsplats. Insamlandet av 

information kommer att ske i form av en intervju om cirka en timma. Deltagandet är helt 

frivilligt, intervjun kommer att bandas och kan avbrytas när som helst utan att orsak behöver 

uppges. Det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt i enlighet med 

sekretesslagen. Det kommer att behövas ca 12 stycken intervjuer, så alla kommer inte att bli 

kallade. Intervjuerna äger rum under c. 2 månader .Vid frågor är Du välkomna att kontakta 

mig. 

 

Med Vänliga hälsning 

 

Mats Svensson   Handledare: Lektor Ulrika Hallberg 
Fjärdingsstigen 28   Högskolan i Halmstad 
302 51 Halmstad   301 85 Halmstad 
Tfn: 035-10 12 24, 0730812899  tfn: 035-16 78 61 
folkhalsovetaren@hotmail.com  ulrika.hallberg@hos.hh.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hur skall en arbetsplats vara för att främja hälsan? 
 
 
Blankett om skriftligt samtycke från VD och personalchef 
 
Jag har tagit del av den skriftliga informationen om studien samt haft möjlighet att ställa 
frågor och fått eventuella frågor besvarade. Jag är därmed medveten om studiens syfte och vet 
att studien är helt frivillig och att de anställda har möjligheten att avsluta intervjuerna utan att 
uppge orsak.  
 
I och med detta samtycker jag till att denna studie genomförs på IKEA handla hemma. 
 
Ort, datum____________________________________________ 

Namn________________________________________________ 

E-mail adress__________________________________________ 

Telefon dagtid__________________________________________ 

 

Underskrift____________________________________________ 

 

 

 

Författarens namnunderskrift_____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hur skall en arbetsplats vara för att främja hälsan? 
 
 
Blankett om skriftligt samtycke från medarbetarna 
 
Jag har tagit del av den skriftliga informationen om studien samt haft möjlighet att ställa 
frågor och fått eventuella frågor besvarade. Jag är medveten om att studien är helt frivillig och 
att jag har möjligheten att avsluta intervjun utan att uppge orsak.  
 
I och med detta samtycker jag härmed till medverkan i studien. 
 
Ort, datum____________________________________________ 

Namn________________________________________________ 

E-mail adress__________________________________________ 

Telefon dagtid__________________________________________ 

 

Underskrift____________________________________________ 

 

 

 

Författarens namnunderskrift_____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 


