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Sammanfattning:  Då människor befinner sig till stor del av sin vakna tid på arbetsplatsen 

har denna blivit en viktig arena för hälsofrämjande arbete. Studier visar 

hur viktigt det är för företag att ha en frisk och välmående personal. 

Fokus ligger då oftast på företagets behållning av hälsofrämjande arbete. 

Syftet med studien var därför att beskriva hur anställda upplevde 

hälsofrämjande arbete på sin arbetsplats. Kvalitativa intervjuer 

genomfördes med samtliga anställda på ett litet företag. Intervjuerna 

spelades in på band varefter de transkriberades och tolkades. Resultatet 

delades in i tre olika kategorier; uppskattning från ledningen, gemenskap 

med arbetskollegerna och individuell motivation. Uppskattning vilken de 

anställda upplevde genom att ledningen var lyhörd, brydde sig om och 

fick dem att känna sig bekräftade. Gemenskap till kollegor vilken kunde 

upplevas genom att de kände samhörighet. För vissa var det 

betydelsefullt medan andra inte brydde sig om det. Att som individ känna 

motivation för de hälsoförmåner som fanns på företaget visade sig vara 

viktigt. Det var egentligen inte de anordnade aktiviteterna som var det 

viktiga för informanterna, utan att få känna sig delaktig, inkluderad och 

sedd på arbetsplatsen. Upplever de anställda sig uppskattade inom 

företaget och att de har en bra sammanhållning främjar detta i sin tur 

individens upplevda hälsa.  
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Abstract: The workplace has become an important platform for health promotion 

since people spend a big part of their life at work. Studies have shown how 

important it is for employers to have an understanding of the health and 

wellbeing of their staff. Yet most of the focus is still on the benefits for the 

employer. The aim of the study was to describe the employee’s 

experiences of their workplace health promotion. Qualitative interviews 

were implemented on all employees at a small company. All interviews 

were recorded, transcribed, interpreted and have been divided into three 

different categories; The sense of value that employees experienced when 

employers were good listeners, showed that they cared and made the 

employees feel important. The spirit of fellowship to colleagues could be 

experienced as very important to some and others didn´t care at all. To feel 

individual motivation for health promotion at the workplace was 

important. It showed that it wasn´t the actual method that was the most 

important part but to feel involved, included and to be seen at the 

workplace. The employees experience that they have a big participation in 

the company and that the solidarity is good which promote the individuals 

health experience. 
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Introduktion 
 
I dagens samhälle befinner sig människor merparten av sin vakna tid på arbetsplatsen, 

samtidigt som familj, vänner och hushållssysslor ska hinnas med och det egna välmåendet 

prioriteras. Då kraven i arbetslivet ökar visar undersökningar att upplevelsen av stress och 

psykisk ohälsa ökar bland befolkningen (Socialstyrelsen, 2009). Människor rör sig allt mindre 

och livsstilen blir mer och mer stillasittande. Det fysiska, mentala, och sociala välmåendet kan 

påverkas på arbetsplatsen. Denna blir därför en viktig arena i det hälsofrämjande arbetet då 

hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen kan hjälpa till att förbättra folkhälsan (Chu et al., 

2000; Whitehead, 2006). 

 

Hälsa och hälsofrämjande arbete 
 

Definitionen av hälsa har varierat genom åren. Enligt Pellmer och Wramner (2007) finns det 

inte någon entydig definition av begreppet hälsa. Hälsodefinitionerna utgår alltmer från hälsa 

som en process snarare än ett tillstånd. Hälsa betraktas som en resurs för individen och 

samhället istället för ett mål som ska eftersträvas. Världshälsoorganisationens (WHO) 

definition av hälsa är den mest använda och har inte ändrats sedan 1948. Den lyder: ”Hälsa är 

ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och social välbefinnande och ej blott frånvaro av 

sjukdom eller handikapp” (WHO, 1948; svensk översättning i enlighet med Pellmer och 

Wramner, 2007). Det är också den definition av hälsa som denna studie utgår från. 

 

Innan ”hälsofrämjande arbete” förklaras ingående bör begreppen ”arbete” och ”arbetsplats” 

förtydligas. Menckel och Thomssons (1997) definition bygger på information från olika 

ordböcker. Begreppet ”arbete” förklaras som ”en permanent sysselsättning som resulterar i 

försörjning”, och en arbetsplats förklaras som ”en plats eller lokal där arbetet ska utföras”. 

Idag kan denna plats dock vara väldigt flexibel då arbete kan utföras på många olika sätt. 

Gemensamt är dock att ”arbete” alltid innefattar en ansträngning (Menckel & Thomsson, 

1997). 

 

Hälsofrämjande arbete kan beskrivas på många olika sätt men framför allt handlar det om att 

öka välbefinnandet hos varje individ genom att förespråka, stötta, uppmuntra och prioritera 

hälsa både på det individuella och kollektiva planet (Ewles & Simnett, 2007). 

Världshälsoorganisationen (WHO) har en viktig roll för utvecklingen av olika hälsofrämjande 

arbeten runt om i världen. Detta visar de genom olika internationella manifestationer de haft 
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genom åren då dokument har blivit framtagna (Pellmer & Wramner, 2007). År 1986 myntades 

begreppet ”hälsofrämjande arbete” (Health Promotion) vid WHO:s Ottawamanifest, 

innefattande processen att ge människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och 

förbättra både det fysiska, mentala och sociala välmående (WHO, 1986). Vidare vid 

Sundsvallskonferensen 1991 arbetades olika strategier fram för hälsoarbetet där bland annat 

arbetsplatsen nämns som en stödjande miljö för hälsofrämjande insatser (WHO, 1991). 

Arbetsplatsen har fortsättningsvis uppmärksammats vid WHO-konferenser som en viktig 

arena för hälsofrämjande arbete. I de framarbetade målen för HÄLSA 21 nämns återigen 

arbetsplatsen som en viktig arena för att skapa en god folkhälsa (WHO, 1999). Menckel och 

Thomsson (1997) har arbetat fram en svensk definition av hälsofrämjande arbetsplatser. 

Denna innebär att välbefinnandet kan ökas genom möjligheter för den anställda att utveckla 

en god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden. Det hälsofrämjande arbetet inkluderar allt 

som kan verka för att individen ska må bra genom faktorer både inom och utanför 

arbetsplatsen. Hälsofrämjande arbete kan innebära att ett stort ansvar läggs på den enskilda 

individen men även att arbetsplatsen vidtar åtgärder som inte kräver något alls från den 

enskilda individen. Ett viktigt mål inom hälsofrämjande arbete är att göra det lätt för individen 

att göra hälsosamma val (Koelen & Lindström, 2005). 

 

Hälsofrämjande arbete på internationell och nationell nivå 

Europeiska kommissionen har utvecklat ett folkhälsoprogram, vars syfte är att generellt 

förbättra hälsan hos hela EU:s befolkning (European Union, 2002). Detta genom att öka 

kunskapen om riskfaktorer och samtidigt stötta människor till att leva ett hälsosammare liv. 

Genom information och utbildning ska folkhälsoprogram påverka och förbättra bland annat 

människors mental hälsa, fysiska aktivitet och nutrition. EU använder sig av något som heter 

Europeiska nätverket för hälsofrämjande på arbetsplatsen (European Network for Workplace 

Health Promotion, ENWHP). Detta är ett brett nätverk inom hälsa som arbetar med att 

förbättra arbetsmiljön, främja aktivitet och engagemang, samt stötta individens utveckling. 

Alla aktörer strävar efter att förbättra arbetsplatsers hälsa och välmående och minska 

sjukskrivningar inom EU:s arbetsmarknad (ENWHP, 2009). 

 

Även på den politiska nivån har folkhälsofrågor lyfts fram. I mars 2009 kom Sveriges riksdag 

med elva ”nya” folkhälsomål som bygger på att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 

och jämlik hälsa åt hela Sveriges befolkning (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Framför allt 

utgår målen från det salutogena perspektivet. Detta innebär att fokus ligger på de faktorer som 
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stärker och främjar hälsan, det vill säga det friska, istället för det sjuka (Antonovsky, 2005; 

Ewles & Simnett, 2007). Tre av de elva folkhälsomålen var relevanta för studien. Målområde 

ett, ”Delaktighet och inflytande i samhället”, fokuserar på individens egen vardagsmakt, det 

vill säga att varje individ känner sig delaktig och har makt över sin egen livssituation, vilket 

har ett starkt samband med hälsa. Målområde fyra, ”Hälsa i arbetslivet”, handlar om behovet 

av insatser som främjar hälsan i arbetslivet för att förbättra de anställdas hälsa både på och 

utanför arbetet. Fokus ligger då på varje individs möjlighet och kraven från arbetsgivaren sätts 

därefter. Målområde nio, ”Fysisk aktivitet”, handlar om att fysisk aktivitet är en förutsättning 

för en god hälsoutveckling, och att man därför vill öka den fysiska aktiviteten på bland annat 

arbetsplatser (Statens Folkhälsoinstitut, 2009). Enligt arbetsmiljölagen (kapitel 2, § 1) har 

arbetsgivaren ett stort ansvar för att arbetsmiljön ska vara bra för de anställda, vilket avser en 

trygg och säker miljö både fysiskt, psykiskt och socialt (Arbetsmiljöverket, 2003). Precis som 

folkhälsomål fyra belyser är det viktigt att som individ ha kontroll, känna sig delaktig i sitt 

arbete och att bli sedd samt att få känna sig inkluderad och ha möjlighet till utveckling i 

arbetet (Statens Folkhälsoinstitut, 2009). 

 

Betydelsen av hälsofrämjande arbete 

Begreppet empowerment innebär en känsla av kontroll när det gäller den egna personligheten, 

kognitionen och motivationen. Det är en process där människor ges möjlighet till att ta bättre 

kontroll över sina beslut.  Detta beskrivs ofta som vardagsmakt, självförstärkning och 

maktmobilisering (Aust & Ducki, 2004; Koelen & Lindström, 2005; Pellmer & Wramner, 

2007). Genom att företag erbjuder hälsofrämjande aktiviteter kan den enskilda individen bli 

motiverad till att ta egna initiativ och fatta avgörande beslut över sin egen livssituation (Ewles 

& Simnett, 2007; Noblet & LaMontagne, 2006). Det är viktigt att arbetsplatsen guidar varje 

individ i rätt riktning så att de anställda blir positivt influerade (Dugdill, 2000; Koelen & 

Lindström, 2005).  

 

Ett annat begrepp som nämns vid hälsofrämjande arbete är Känslan av sammanhang 

(KASAM). Detta bygger på tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Antonovsky (2005) ansåg att dessa tre komponenter var avgörande för individens upplevda 

hälsa med den sistnämnda som mest väsentlig. Nilsson (2004) diskuterar vikten av KASAM på 

bland annat arbetsplatsen. Enligt henne är en hög grad av sammanhang definitivt relaterat till 

faktorer som upplevd god hälsa samt ett stort socialt och emotionellt stöd.  Hon menar även 

att medbestämmande och meningsfullhet har med varandra att göra. Om individen får vara 
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med och bestämma känner denne sig meningsfull på sin arbetsplats. En studie av Josephson 

och Vingård (2004) visade att både den individuella känslan av arbetslust och samarbetet med 

arbetskamraterna har ett samband med hälsa. De som upplevde god hälsa och välbefinnande 

var de som upplevde arbetet som tillfredställande (Josephson & Vingård, 2004). 

 

En stor arbetsplats har större möjligheter, bland annat av ekonomiska skäl, till att erbjuda 

personalen olika aktiviteter.  Vid ett mindre företag är det å andra sidan lättare att hitta 

program som faller alla anställda i smaken jämfört med vid ett stort företag (Clitheroe, 

McMahan, Phillips, Stokols & Wells, 2001). Vid mindre företag medverkar personalen i 

högre utsträckning i de olika aktiviteterna jämfört med personalen vid stora företag. Detta kan 

bero på att mindre företag har en bättre sammanhållning än stora företag enligt samma studie 

som ovan. Arbetsplaster tjänar ekonomiskt på att idka hälsofrämjande arbete eftersom en 

hälsosam personal håller sig friskare. Detta leder till att arbetsgivaren exempelvis inte behöver 

betala ut sjukpenning, sätta in vikarier eller omorganisera verksamheten, vilket kan bli 

kostsamt. En icke välmående personal kan kosta arbetsgivaren upp till tre gånger så mycket 

jämfört med personal som upplever välmående (Shain & Kramer, 2004). En irländsk studie 

visade att arbetsgivarna på Irland totalt betalar ut sjukpenning på £250 miljoner årligen. 

Studien visade också att ett statligt initiativ som uppmuntrar hälsofrämjande arbete på 

arbetsplatser ger en motiverad, produktiv personal med färre sjukskrivningar (Addley, 1999). 

Experimentgruppen i en studie som hade hälsofrämjande aktiviteter två gånger i veckan på 

arbetstid visade på en bättre fysisk aktivitet och en bättre arbetssituation då de kunde hantera 

stress mycket bättre än tidigare. Experimentgruppen kunde även bättre ta hand om, samt ta 

kontroll över sin egen hälsa bättre jämfört med kontrollgruppen (Tveito & Eriksen, 2008). När 

personalen fick mer kunskap för att främja sin hälsa och etablera en hälsosam miljö på 

arbetsplatsen upplevde de också ökat välmående (Chu et al., 2000).  

För att uppnå effekt av olika hälsofrämjande arbetsprogram är det avgörande att ledningen har 

rätt kunskap och förmåga att se vad som behöver göras på just deras arbetsplats (Noblet & 

LaMontage, 2006; Whitehead, 2006). Upplevelsen av låg kontroll, låg uppskattning, stor 

press och höga krav på arbetsplatsen är faktorer som företagare vill undvika bland sin 

personal. Det leder till ohälsa vilket i det långa loppet kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, 

depression och oro hos dem anställda. Stressade människor upplever det också väldigt svårt 

att ta hand om sitt egna välmående och får minskad arbetslust vilket kan vara ytterligare en 

faktor som kan leda till ohälsa (Aust & Ducki, 2004; Josephson & Vingård, 2004; Shain & 

Kramer, 2004). 
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Fördelen med hälsofrämjande arbete med arbetsplatsen som arena beskrivs i studier 

framförallt utifrån företaget (Addley, 1999; Aust & Ducki, 2004; Chu et al., 2000; Coffey & 

Dugdill, 2006; McDaid, Currran & Knapp, 2005; Noblet & LaMontagne, 2006; Shain & 

Kramer, 2004 & Whitehead, 2006). Att det krävs en välmående anställd för ett positivt 

resultat för en arbetsplats är konstaterat, men det är inte lika välbeskrivet utifrån den anställde. 

Det finns ett stort behov av mer forskning utifrån den anställdes perspektiv. EU och WHO är 

några av de organisationer som arbetar med hälsofrämjande arbete, men fler behövs för att 

utveckla ett starkare nätverk (Chu et al., 2000). Detta belyses även i de tre målområdena från 

Statens Folkhälsoinstitut ovan. Hälsofrämjande arbete ska vara något positivt för både 

arbetsgivare och anställd. Då det inte finns mycket litteratur och forskning från den anställdes 

perspektiv kommer denna studie fokusera på de anställdas upplevelser. 

Arbetsplatsen som studien bygger på använder sig av olika former av hälsofrämjande arbete 

för att stärka dem anställdas fysiska, mentala och sociala välmående. Sedan 2005 har det 

hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen fungerat mer eller mindre som det gör idag. De 

anställda erbjuds en viss summa om året i ersättning för fysiska aktiviteter. De erbjuds 

kostnadsfri massage på sin fritid en gång i månaden samt en fysisk aktivitetstävling med dels 

individuellt och dels gemensamt strävans mål.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur anställda upplever hälsofrämjande arbete på sin 

arbetsplats. 

 

Metod 

En kvalitativ metod användes för att erhålla en djupare kunskap om hur anställda upplever 

arbetsplatsens hälsofrämjande arbete. Metoden är subjektiv och koncentrerar sig på individens 

upplevelser: Vad, hur och varför de upplever/känner på ett visst sätt. Detta ska sedan 

analyseras, tolkas och förstås (Kvale 1997). Data samlades in via semistrukturerade 

intervjuer, vilket innebar att ett par kärnfrågor fanns förberedda som utgångspunkt utifrån 

studiens syfte.  
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Datainsamling 

Urvalet bestod av elva personer i olika åldrar, tio kvinnor och en man, vilka utgjorde samtliga 

anställda vid ett privat företag. Ledningen på företaget kontaktades och informerades om 

studiens syfte samt de intervjuer som önskades genomföras med samtliga anställda på 

företaget. Ledningen gav sitt godkännande och vidarebefordrade informationen till sina 

anställda under ett personalmöte (Bilaga 1).  Då alla anställda var intresserade av att delta 

ordnade företaget så att intervjuerna kunde ske under arbetstid och i ett avskiljt rum på 

arbetsplatsen. 

 

Intervjuerna ägde rum under tre dagar. Första dagen utfördes fem intervjuer, andra dagen 

intervjuades tre personer och den tredje dagen intervjuades de resterande tre. Samtliga 

intervjuer transkriberades och alla inspelningar raderades. En halvtimme var avsatt för varje 

intervju och samtliga hamnade inom den tidsramen. Intervjuerna grundades på fem 

framarbetade intervjufrågor med följdfrågor (Bilaga 4). För att få svar på studiens syfte 

användes en checklista (Bilaga 5) för att underlätta intervjuerna och som en kontroll för 

intervjuaren att allt som önskades togs upp. 

 

Dataanalys 

Enligt Granskär & Höglund- Nielsen, (2008). Lästes först intervjuerna igenom för en 

helhetsbild och därefter reflekterades, tolkades och karaktäriserades texterna. Varje utskriven 

intervju tilldelades en färg för att göra det enklare att identifiera intervjun vid 

resultatskrivningen. Efter att intervjuerna lästs igenom ett par gånger kunde olika kategorier 

börja skönjas. Relevanta utsagor klipptes ut och placerades tillsammans med liknande utsagor 

varpå olika kategorier senare kunde urskiljas. 

 

Etiska överväganden 

Informanterna fick skriftlig information om studien vid två tillfällen; första gången under 

personalmötet och andra gången precis innan intervjun ägde rum (Bilaga 1 och 2). Innan 

intervjun startade gavs även muntlig information samt en medgivandeblankett (Bilaga 3) som 

undertecknades av både informanten och författarna. Alla informanter tillfrågades innan 

intervjuns start om de gav sitt godkännande till att båda författarna var närvarande vid 

intervjutillfället även om det enbart var den ena som intervjuade. Samtliga informanter gav 

sitt godkännande. Varje intervju spelades in på band med informantens samtycke. 
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Personen/personerna i fråga blev informerade om studiens generella syfte, hur det kom att gå 

till samt att det var frivilligt att delta och om rätten till att dra sig ur när som helst under hela 

forskningsprocessen (Kvale 1997). Vidare informerades informanterna om att intervjun 

behandlades konfidentiellt, vilket betyder att privat data som identifierar den intervjuade 

personen inte kommer att redovisas på något sätt i studien (Kvale, 1997). 

 

På grund av informanternas till skalan lilla arbetsplats kan citat lättare återkopplas till den 

enskilda individ då de själva kommer att kunna ta del av studien. Därför har intervjuerna 

kodats om genom att slupmässigt tilldelats en bokstav. 

 

Resultat 

Resultatet visar att de anställdas upplevelser av arbetsplatsens hälsofrämjande resurser kunde 

delas in i tre tydliga kategorier;  

 

Figur 1. De anställdas upplevelser av hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen. 

 

Känsla av uppskattning 

Att känna uppskattning från ledningen var den kategori som tydligast gick att urskilja vid 

analys av intervjuerna. Genom att arbetsplatsen erbjöd hälsofrämjande förmåner kände de 

anställda sig uppskattade och kände att ledningen brydde sig om sin personal. Informanterna 

upplevde uppskattning från ledningen på olika vis, vilket illustreras av underkategorierna; 

Bekräftelse, lyhördhet och omtanke. Att individen kände sig accepterad var viktigt för det 

psykiska välmåendet. De anställda upplevde även att ledningen såg till den enskilda individen 

och upplevde att de hade en bra relation till sin arbetsgivare. Genom att ledningen erbjöd 

hälsofrämjande förmåner upplevde och kände sig de anställda bekräftade som individer, vilket 

illustreras genom citatet: 

 

Känsla av 
uppskattning 
- Ledningen

Känsla av 
gemenskap

- Arbetskamraterna

Känsla av 
motivation
- Individen 
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”Personligen tycker jag att det som påverkar mig mest är relationen till min arbetsgivare”. 

(G) 

 

Informanterna upplevde ledningen som lyhörd och omtänksam och kände att de kunde 

påverka mycket själva vad gällde det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen. Känslan av 

omtanke fick de anställda att känna att ledningen brydde sig om sin personal. Personalen 

kände att ledningen la ner energi på det som var viktigt för just denna arbetsplats. De arbetade 

för bra ergonomi, ljudnivå och kost, vilket uppskattades bland de anställda. Även de 

informanter som inte var så delaktiga i det som erbjöds uppskattade omtanken. En förmån 

som alla tog del av var kosten: De erbjöds dagligen frukt och lunch. Vikten av att ha en egen 

kock som lagade god och näringsriktig mat upplevdes som en stor hälsofrämjande förmån och 

uppskattades av personalen, vilket exemplifieras av citatet: 

 

”Vi har ju det enormt förspänt med vår kock, en enorm förmån måste jag säga” (H) 

 

Känsla av gemenskap  

Handlar främst om gemenskapen med arbetskamraterna. En del av det hälsofrämjande arbetet 

på arbetsplatsen innebar att alla kämpade för målet att göra något trevligt tillsammans. Detta 

gick till på följande sätt: Poäng noterades för varje kvart av fysisk aktivitet. Vid varje 

terminsslut adderades totalpoängen för alla anställda, vilka sedan belönades som grupp. 

Belöningen kunde vara allt från att tillsammans gå på after work till en helkväll på Wahlmans 

salonger: ju fler totalpoäng, desto festligare belöning. Att kämpa tillsammans för ett 

gemensamt mål upplevdes olika bland de anställda men gav en känsla av gemenskap. För en 

del var gemenskapen en viktig del medan andra inte värderade den lika högt. Informanternas 

upplevelser gick att illustrera i två underkategorier; Samhörighet och betydelsefullhet. De 

flesta kände samhörighet i arbetsteamet genom att de kämpade tillsammans. Det blev en 

trevlig stämning på arbetsplatsen och de kände en ”vi-känsla”. Många blev peppade av 

varandra och upplevde att det blev en bra sammanhållning.  

 

Det fanns även de som upplevde att de gjorde mycket annat tillsammans på arbetsplatsen, och 

kände att det kunde bli för mycket. Då hade tävlingen inte någon betydelse och de brydde sig 

därmed inte. Generellt uppfattades gemenskapen bland de anställda som positiv. Personalen 

skämtade med varandra om antalet poäng var och en samlat ihop. Även om vissa kände press 
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från arbetskamraterna upplevde de flesta det fortfarande som positivt och skämtsamt, vilket 

följande citat illustrerar:  

 

”Det främjar faktiskt gemenskapen det här med poängjakt, eller iallafall för att trimma 

varandra ” (A) 

 

Känslan av motivation  

Att som individ känna motivation inför de hälsofrämjande förmånerna visade sig vara 

betydelsefullt.  Poängsystemet för den gemensamma strävan användes även i ett individuellt 

syfte. Beroende på hur många poäng individen kom upp i varje månad fick hon eller han välja 

en gåva. För varje poängnivå fanns där en låda med olika gåvor. Känslan av motivation för 

hälsofrämjande förmåner upplevdes olika och tre underkategorier kunde urskiljas; inspiration, 

mål och behov. 

 

Informanterna upplevde inspiration vilket ledde till att de som inte hade rört på sig tidigare 

hade börjat röra på sig. Samtidigt hade de som varit fysiskt aktiva sedan tidigare hittat 

ytterligare inspiration för att främja hälsan genom det individuella poängsystemet. 

Informanterna som inte kände sig inspirerade av hälsoförmånerna hade varken rört sig mer 

eller mindre i jämförelse med tidigare. Vissa glömde att fylla i sina poäng eller brydde sig 

inte om det och upplevde det inte som roligt eller motiverande. Det fanns inget som 

inspirerade dem till att delta. För att få med sig de kolleger som inte var så delaktiga hade 

ledningen sänkt poängnivån till den första möjligheten att få välja ut en gåva. Detta hade lett 

till att de som inte var så delaktiga tidigare börjat skriva upp sina poäng då de upplevde en 

möjlighet att nå den första poängnivån. För att känna motivation till att delta i poängjakten 

behövde individen alltså uppleva att målet var uppnåeligt, vilket följande citat illustrerar: 

 

”Man har sänkt poängnivån så att det ska motivera alla, så även de som inte får så många 

poäng får en liten belöning och det tycker jag är positivt, annars kan det kännas att jag 

kommer ändå inte upp i hundra så varför ska jag då bry mig. Men nu har vi en poängnivå på 

20-25, då tror jag det är en gräns som alla kan klara så det känns ju motiverande” (J) 

 

Informanterna upplevde olika behov av hälsofrämjande förmåner på sin arbetsplats, ofta 

beroende på i vilken fas de befann sig i livet. En del upplevde att de varken rörde sig mer eller 

mindre efter arbetsplatsens insatser medan andra tog cykeln en gång extra tack vare 
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poängsystemet. Företaget erbjöd även de anställda 600 kr om halvåret för fysiska aktiviteter, 

till exempel gymkort. Vissa upplevde att de inte var i behov av att utnyttja bidraget eftersom 

den fysiska aktivitet de utövade inte krävde några pengar, medan andra såg det som en 

möjlighet till att börja röra på sig. En del av informanterna kände ett stort behov av 

arbetsplatsens hälsofrämjande förmåner och hade blivit mer motiverade till att röra på sig. De 

informanter som sedan tidigare var regelbundet fysiskt aktiva upplevde inte lika stort behov 

av arbetsplatsens insatser.  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

De tre olika kategorierna; uppskattning, gemenskap och motivation representerar tre olika 

perspektiv. Ett mot ledningen, ett mot arbetskamrater samt ett mot den egna individens 

motivation. Att de anställda kände sig uppskattade från ledningen och kände gemenskap med 

arbetskamraterna kan bland annat leda till att individen får en högre känsla av empowerment 

genom motivationen till att ta egna initiativ. Majoriteten anställda upplevde att de blev 

positivt influerade av ledningen och att motivation fanns och att de upplevde kontroll. En 

liknande intervjustudie kom fram till liknande resultat då det viktigaste för personalens hälsa 

var möjligheten att ta egna beslut och känna kontroll på sin arbetsplats (Dugdill, 2000). På 

företaget där studien utfördes kunde fysisk överbelastning förekomma, då lyft förekom 

dagligen, detta var något ledningen var medvetna om och erbjöd därmed massage. De 

informerade även om bland annat ergonomi för att främja hälsan hos sina anställda. De som 

använde rätt och bra utrustning, rätt teknik och förbättrade ergonomin fick minskade besvär 

(Aust & Ducki, 2004). Detta var många väl medvetna om och upplevde företagets 

engagemang som en stor omtanke för sina anställda.  

 

Uppskattning från ledningen 

En aspekt av hälsofrämjande förmåner på arbetsplatsen var framför allt känslan av 

uppskattning i förhållande till sin arbetsgivare. Då de anställda kände sig bekräftade som 

individer upplevde de ledningen som omtänksam och lyhörd när de kom med förslag 

angående hälsoförmåner. De anställda kände uppskattning och hade stort inflytande vilket i 

sin tur kan leda till stor känsla av sammanhang (KASAM).  Större delen av de anställda 

upplevde stort socialt och emotionellt stöd från sina kollegor och även från ledningen. Att de 

anställda kände sig bekräftade från ledningen visade sig vara den största vinsten med 

hälsofrämjande arbete som de anställda upplevde. Det visade sig att det egentligen inte var 
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själva metoden för det hälsofrämjande arbetet som var viktig för informanterna, utan att få 

känna sig delaktig, inkluderad och sedd på arbetsplatsen både av ledningen och från övriga 

anställda. Precis som hälsofrämjande arbete beskrivs av Ewels och Simnett (2007) går det 

genom uppmuntran och stöttning att öka välbefinnandet både hos individen och hos 

kollektivet, vilket visade sig stämma bra överens med denna studie. 

 

Undertecknade upplevde att de flesta stod sina chefer nära och såg dem inte bara som chefer 

utan även som arbetskamrater. Detta kan vara en fördel med ett litet företag där chefen blir 

mer synlig och arbetar nära sina anställda, vilket kan ha hjälpt dem att utveckla det 

hälsofrämjande arbetet på ett sätt som uppskattades av de anställda. Detta i sin tur ledde till att 

de anställda upplevde ledningen som lyhörd, omtänksam och engagerad.  Ledningen på det 

valda företaget hade insett vikten av sin egen roll i hälsofrämjande arbete, både för sin egen 

del och för de anställdas. Ledningen la mycket fokus på det fysiska välmåendet, vilket 

målområde nio och flertalet studier poängterar som en viktig förutsättning för en god 

hälsoutveckling (Aust & Ducki, 2004; Statens Folkhälsoinstitut, 2009; Tveito & Eriksen, 

2008).  

 

Gemenskap med arbetskollegorna 

Det var inte enbart ledningen utan även arbetskamraterna som var viktiga. Gemenskapen 

upplevdes som betydelsefull för de anställdas välmående på arbetsplatsen. De anställda 

inspirerades av varandra genom att uppmuntra varandra och kämpa mot ett gemensamt mål. 

Informanterna upplevde att de hade en bra sammanhållning. En viss press kunde dock 

upplevas hos de som inte var så aktiva. Pressen fungerade delvis positivt och kunde leda till 

att dessa individer tog cykeln en extra gång till arbetsplatsen. Något som nämndes av några 

informanter men som inte innefattade dem själva var den negativa pressen som kunde uppstå 

vid den i resultatet nämnda poängjakten. Även om det är en skämtsam jargong bland de 

anställda menade några på att de som inte var delaktiga kunde uppleva en negativ press av att 

inte vara med i gemenskapen. Återigen ska poängteras att dessa utsagor inte kom från 

informanter som upplevde det så utan det var resonemang som fördes när positiva och 

negativa aspekter diskuterades. För att undvika denna negativa press kan det vara viktigt att 

från företagets sida ha aktiviteter och mål där alla känner att de kan bidra med något. Stress 

kan vara en faktor som kan leda till ohälsa (Aust & Ducki, 2004; Josephson & Vingård, 2004; 

Shain & Kramer, 2004), därför är det viktigt att det hälsofrämjande arbetet inte är upplagt på 

ett sätt som kan framkalla stress hos individen.  
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Motivation utifrån individen 

När individen upplevde inspiration och uppnåeliga mål på arbetsplatsen gav det motivation 

som ledde till att de kände att de hade makt över sin egen livssituation. För de anställda var 

det viktigt att målen var uppnåeliga och intressanta för att de skulle motiveras i exempelvis 

poängsystemet. Prisets värde var inte intressant, men det skulle vara rätt pris för att motivera 

den enskilda individen. Kändes målen inte uppnåeliga brydde sig inte individen om att ens 

försöka utan gav upp på förhand. Men så fort känslan för att klara målet infann sig ökade 

motivationen och det blev intressantare att delta. Ett viktigt mål inom hälsofrämjande arbete 

är att göra det lätt för individen att göra hälsosamma val (Koelen & Lindström, 2005). 

Huruvida man kände ett behov av hälsoförmåner upplevdes väldigt blandat bland de anställda. 

Många var aktiva sedan innan och hade redan rutiner för den fysiska aktiviteten. För andra 

som varit mindre aktiva på fritiden var behovet av inspirationen stort för att ta hand om sitt 

eget välmående.  

 

Övriga iakttagelser 

Under de tre dagar som intervjuerna ägde rum konstaterades att informanterna tycktes börja 

fundera lite mer kring hälsofrämjande arbete. Någon berättade att denne kommit på nya saker 

som skulle föreslås för ledningen. I andra fall gick det under intervjuernas gång att märka en 

tankeförändring hos vissa. De flesta associerade först och främst till begreppet fysisk aktivitet 

när hälsofrämjande arbete nämndes. Först en bit in i intervjuerna kom ämnen som massage, 

kost, ergonomi och det generella välmående att diskuteras. De anställda tog inte enbart upp 

aktiviteter som företaget erbjöd som hälsoförmåner. De upplevde även annat på företaget som 

hälsofrämjande. Bland annat kosten och att det psykiska välmående upplevdes som viktigt. 

Intervjun som handling uppfattade vi för några leda till nya synsätt, förändringar och 

utveckling. När de kom på något under intervjun nämnde informanterna att de skulle fundera 

vidare och ge förslag till ledningen för att utveckla det hälsofrämjande arbetet. Omedvetet 

ledde intervjuerna till aktionsforskning som i regel förklaras med handlingar som leder till en 

interaktion mellan undersökare och medverkande som är ett viktigt inslag i en 

förändringsprocess (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). 
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Metoddiskussion 

Det finns några aspekter som bör beaktas vid kvalitativa studier för att öka säkerheten kring 

den insamlade informationen, dessa är tillämplighet, överensstämmelse, pålitlighet samt 

noggrannhet (Patel & Davidsson, 2003). 

 

Tillämplighet 

Studiens tillämplighet handlar om valet av insamlingsteknik och valet av undersökningsgrupp 

i förhållande till studiens syfte (Patel & Tebelius, 1987). För att få svar på studiens syfte 

behövde informanterna vara anställda på ett företag som arbetade hälsofrämjande. När det 

sedan fanns ett företag där alla anställda kunde tänka sig att delta var undersökningsgruppen 

funnen. Då företaget hade elva anställda var det genomförbart att intervjua samtliga för att på 

så sätt få en totalundersökning av alla anställdas upplevelser. Vid en totalundersökning är 

resultatet dock endast giltigt för den studerade gruppen och det går inte att göra 

individgeneraliseringar (Patel & Tebelius, 1987).  

 

Trovärdighet 

Graden av trovärdighet handlar bland annat om hur tillförlitlig den specifika situationen är vid 

intervjutillfället (Patel & Tebelius, 1987). Alla intervjuer skedde i en någorlunda ostörd miljö 

och de frågor som ställdes anses ha gett svar på det som önskades samt lockat fram 

upplevelser och känslor hos informanterna. För att öka trovärdigheten närvarade båda 

författarna vid intervjutillfället. Den ena intervjuade och den andra satt med och observerade 

kroppsspråk, gester och annat som inte märks på inspelningen. Tillförlitlighet kan ha 

påverkats av att informanterna svarat vad de trodde förväntades av dem istället för vad de 

egentligen upplevde. Då det var ett litet företag som studien genomfördes på kan detta vara 

möjligt då de anställda kanske svarade efter vad de trodde företaget ville höra eller vad 

författarna ville höra utifrån den utbildning som låg till grund för studien. Vårt intryck är dock 

att informanterna gav ärliga och uppriktiga svar om sina känslor och upplevelser.  

 

Överensstämmelse 

Denna aspekt handlar om överensstämmelsen mellan vad som förväntas undersökas och det 

som faktiskt undersöks (Patel & Davidson, 2003). För att svara på studiens syfte var det 

lämpligt att genomföra en kvalitativ studie vars syfte är att tolka, förstå, upptäcka företeelser 

och att beskriva uppfattningar (Patel & Davidson, 2003). Informanterna delade med sig av 

sina upplevelser och alla elva intervjuer bidrog till analysen. För att få deras egna berättelser 
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användes inga facktermer vid intervjuerna och för att förtydliga började intervjuerna med att 

definitionen av ”hälsofrämjande arbete” förtydligades. Då det i studien deltog tio kvinnor och 

en man blev resultatet i studien mest sett utifrån kvinnors perspektiv. Syftet med studien var 

dock inte att jämföra manligt och kvinnligt utan anställdas upplevelser på arbetsplatsen. Det 

hade varit intressant att se om det visade sig vara någon större skillnad mellan kvinnor och 

mäns sätt att uppleva hälsofrämjande arbete.  

 

Noggrannhet 

Noggrannhet handlar om att följa de förutsättningar och utgångspunkter som gäller för 

kvalitativa studier. Noggrannheten och ärligheten är viktigt vid analys och tolkningar av det 

insamlade materialet (Patel & Tebelius, 1987). Då intervjuerna spelades in på band gavs 

möjligheten att lyssna flera gånger för att på så sätt få ut det som verkligen sades. Under 

transkriberingsprocessen sker dock en påverkan på underlaget då talspråk och skriftspråk inte 

är detsamma. Gester, tonlägen och kroppsspråk är också faktorer som försvinner vid 

transkribering (Patel & Davidsson, 2003). Vid transkriberingarna eftersträvades att i största 

möjliga mån få med allt som uppfattades från inspelningarna. Det var dock svårt att minnas 

kroppsspråk och gester då många intervjuer genomfördes nästan direkt efter varandra. Det var 

intensivt att ha fem intervjuer på en dag, som sedan också skulle transkriberas, och det hade 

eventuellt varit bättre att sprida ut dem. För att få en så korrekt tolkning och kategorisering 

som möjlig läste båda författarna igenom samtliga intervjuer och skrev noteringar för att 

sedan jämföra med varandra och utifrån detta urskilja kategorier och teman. För att försäkra 

informanternas konfidentiellitet har citaten presenterats på ett sådant sätt att det inte ska gå att 

urskilja vem som sagt vad. Citaten är därför inte alltid ordagrant korrekta men aldrig 

omformulerade på ett sådant sätt så att de får en annan betydelse. Många av svaren i 

intervjuerna var väldigt långa och därför var det svårt att återge hela citatet. En förkortning av 

citaten kunde även förekomma för att måna om informanternas konfidentiellitet. Det kan 

därför upplevas som att citaten är ryckta ur sitt sammanhang, men det bedömdes vara det 

lämpligaste sättet. 

 

Konklusion 

Målet med hälsofrämjande arbete var att få en friskare personal. Den första tanken med 

förmånerna var troligen att få personalen fysiskt aktiv och därmed friskare. Vår slutsats blev 

att det inte var den fysiska vinningen som var det mest centrala, utan det faktum att ledningen 

bedrev ett hälsofrämjande arbete. Även om alla inte var delaktiga i det som erbjöds på 
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företaget var samtliga positiva till att det fanns. Det var egentligen inte själva metoden som 

var det viktiga för informanterna, utan att de fick känna sig delaktig, inkluderad och sedd på 

arbetsplatsen både av ledningen och av övriga anställda. Så det som från början var tänkt att 

ge en fysiskt mer aktiv personal ledde till mer psykiska än fysiska vinster. Att må fysiskt bra 

påverkar det psykiska välmåendet och tvärtom, därför kan det även vara så att då de blev mer 

fysiskt aktiva ökade även deras psykiska välmående.  

 

Implikation 

Det är viktigt från företagets sida att ständigt hitta motiverande och inspirerande mål för de 

anställda. Regelbundna utvärderingar kan ge svar på vad de anställda upplever, samt förmedla 

en känsla av bekräftelse. Det är viktigt att de anställda känner sig delaktiga och motiverade till 

att delta i det hälsofrämjande arbetet.  Det visade sig att ouppnåeliga eller ointressanta mål 

inte gav någon motivation till att delta. Ett tips för att minska klyftan mellan de som fick ihop 

många poäng jämfört med dem som inte fick ihop så många kan vara att istället för att 

poängsystemet ska finna sig månadsvis vilket kan kännas som en lång tid och upplevelser 

som ”jag gör det sen” kan upplevas, vilket kan leda till att de anställda ej upplever motivation. 

Istället kan poängsystemet finna sig veckovis då det kanske upplevs mer i nutid vilket kan 

leda till större motivation. Här kan en gräns sättas på hur mycket poäng som dagligen eller 

veckovis går att samla ihop. Nivån ska vara så pass låg att alla kan få full pott men även så att 

majoriteten anställda känner motivation. 

 

Det kunde varit intressant att göra en aktionsforskning där deltagarna involveras i ett 

förändringsarbete. En möjlighet hade varit att genomföra en intervention på en arbetsplats 

som idag inte arbetade hälsofrämjande och studera före och efter. Framtida studier kan 

använda sig av mer än ett företag för att få en större infallsvinkel och en bredare uppfattning 

av de anställdas upplevelser av hälsofrämjande förmåner på sin arbetsplats. Vid framtida 

forskning kunde det vara intressant att undersöka skillnader mellan kvinnors och mäns 

upplevelser av hälsofrämjande arbete för att kunna ta reda på om det upplevs olika och om 

företag bör utveckla det hälsofrämjande arbetet på olika sätt beroende på kön. Män och 

kvinnor värderar kanske det hälsofrämjande arbetet olika.
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Bilaga 1 

 

                                                                                                                 Halmstad: 2009.09.28 

 

Till er som är anställda på X 

Vi är två kvinnliga studenter som läser tredje och sista året på Idrottsvetenskapliga 

programmet på Högskolan i Halmstad. Under hösten ska vi skriva C-uppsats i ämnet 

Folkhälsovetenskap, som är en inriktning på programmet. Då vi är intresserade av att i 

framtiden arbeta med hälsofrämjande arbete på arbetsplatser har vi valt att studera 

hur anställda på ett företag upplever hälsofrämjande arbete. 

Vi önskar göra intervjuer med samtliga anställda på företaget. Intervjuerna är frivilliga 

och beräknas ta ungefär 30 minuter per person. Den intervjuade kan när som helst 

under studiens gång välja att dra sig ur utan anledning. Deltagandet kommer att 

behandlas konfidentiellt vilket innebär att det är enbart vi som intervjuar som kommer 

att vet vem vi fått svaren av och att det är bara vi som har tillgång till de uppgifterna. I 

studien kommer det inte att kunna ses vem som svarat vad vid intervjuerna. Studien 

kommer inte kunna sammankopplas med er arbetsplats. 

Ni skulle vara en tillgång till studien. Ju fler deltagare desto bättre för studien. 

 

Tack för er uppmärksamhet! 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Kristina Gustafsson och Janni Palmqvist 

 

 

Vid eventuella frågor får ni gärna ringa eller maila någon av oss: 

Kristina Gustafsson: Tel: 0730430766, mail: krigus@student.hh.se 

Janni Palmqvist: Tel: 0704627308, mail: janpal@student.hh.se 

Handledare: Eja Pedersen mail: eja.pedersen@hh.se 
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Bilaga 2 

Till dig som arbetar på X 

 

 

Hej! Du har blivit utvald att delta i en intervju gällande studien ”Hur anställda upplever 

hälsofrämjande förmåner på deras arbetsplats?” Vi som utför studien är två studenter från 

Halmstad Högskola som studerar sista året på Idrottsvetenskapliga programmet. 

Studiens syfte är att fokusera på er som är anställda och hur du upplever hälsofrämjande arbete 

på din arbetsplats 

 

Intervjuerna kommer att ske här på arbetsplatsen under arbetstid. Vi räknar med att varje intervju 

kommer att ta cirka en halvtimme. Intervjun kommer att bandinspelas med enda syfte att 

underlätta för oss att bearbeta det insamlade materialet. Intervjuerna är frivilliga och den 

intervjuade kan när som helst under studiens gång välja att dra sig ur utan anledning. 

Deltagandet kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att det är enbart vi som 

intervjuar som kommer att veta vem vi fått svaren av och att det är bara vi som har tillgång till 

de uppgifterna. I studien kommer det inte att kunna ses vem som svarat vad vid intervjuerna. 

Studien kommer inte kunna sammankopplas med er arbetsplats. 

 

Ni skulle vara en tillgång till studien. Ju fler deltagare desto bättre för studien. 

 

 

 

Tack för er uppmärksamhet! 

 

 

 

 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Kristina Gustafsson och Janni Palmqvist 

 



 

 

                                                                                                                                    

Bilaga 3 

 

Medgivandeblankett 
 
 

Jag har tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta 

när som helst utan att ange någon orsak. 

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att medverka i studien. 

 

 

......................................................  

Ort, datum 

 

 

................................................................................................  

Underskrift 

 

 

................................................................................................  

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

................................................................................................ 

Janni Palmqvist 

 

 

................................................................................................  

Kristina Gustafsson 

                                                                                                                                       



 

 

Bilaga 4 

Intervjuvfrågor 
 

 

Berätta vad din arbetsplats erbjuder för hälsoförmåner! 

- Använder du dig av det? 

- Varför, varför inte 

 

 

Hur upplever du de olika momenten som erbjuds! 

- (På vilket sätt) påverkar det dig som individ? 

- (På vilket sätt) påverkar det er som arbetsgrupp? 

 

 

 

Har hälsoförmånerna någon betydelse för dig? 

- Är det viktigt för dig att det finns? 

 

 

När jag säger hälsa, vad tänker du på då? 

- Vad är viktigt för dig 

 

 

 

Upplever du några för- eller nackdelar? 

 

 

Har du något övrigt att tillägga? 

- Något som inte tagits upp under intervjun som är viktigt för din hälsa? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              



 

 

   Bilaga 5 
 

 

                                         Checklista vid intervjuerna 

 
 Hur upplevs dem olika momenten 

 Varför det är bra eller dåligt 

 Inställningar till hälsofrämjande arbete 

 Känslor och tankar kring de hälsofrämjande förmånerna 

 Hur förmånerna upplevs 

 Hur mycket de utnyttjar det och om inte varför? 

 Något som saknas eller bör ändras 

 

                  


