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Sammanfattning Mer än 75 procent av den svenska arbetsföra befolkningen vistas i 

genomsnitt en tredjedel av sin vakna tid på arbetsplatsen. Detta 

innebär att arbetsplatsen är en effektiv plats att nå ut med 

hälsobudskap, hälsoutbildning, och hälsofrämjande arbete. Syftet 

med studien var att beskriva hur personal inom en kommunal 

förvaltning upplever sin arbetsplats som en hälsofrämjande arena. 

Kvalitativ metod valdes och tio respondenter valdes via ett 

snöbollsurval ut för intervju. Insamlad data analyserades med hjälp 

av innehållsanalys. Resultatet bildade tre huvudkategorier vilka 

var; hälsodialogen, arbetsplatsen som arena, och stödet på 

arbetsplatsen. Utifrån kategorierna bildades ett övergripande tema; 

Nytt perspektiv på hälsa för att arbetsplatsen ska upplevas som en 

hälsofrämjande arena. Informanterna beskrev att det 

hälsofrämjande arbetet i kommunen upplevs positivt. Dock 

beskrivs brister i det långsiktiga och strategiska hälsoarbetet på 

arbetsplatsen. Mätbara och konkreta hälsomål saknas. Utbildning 

av chefer i hälsofrågan samt en tydligare målsättning är två enkla 

lösningar som kan bidra till att kommunen blir en mer attraktiv och 

hälsofrämjande arbetsplats. 
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Abstract:  

 

More than 75 per cent of the Swedish working population reside in 

the average one-third of their waking hours at work. This means 

that the workplace is an effective place to reach with health 

messages, health education, and health promotion. The aim of this 

study was to describe how employees in a commune 

administration perceive their workplace as a health promotion 

arena. Qualitative methodology was chosen and ten respondents 

were selected through a snowball selection for interview. Collected 

data were analyzed using content analysis. The result formed three 

main categories which were; health dialogue, the workplace as an 

arena and the support in the workplace. An overall theme was 

established from the categories; New approach on health in order 

to perceive the workplace as a health promotion arena. The 

informants described the health promotion in the commune 

positively.  However there are described flaws in the long term and 

strategic health management in the workplace. Measurable and 

specific health objectives are missing. Education of executives in 

the health question and a clearer goal are two simple solutions that 

can contribute to make the commune a more attractive and healthy 

workplace.  
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Introduktion 

Hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen leder till bättre hälsa, minskad sjukfrånvaro, ökad 

motivation och högre produktivitet bland de anställda. Arbetsgivaren har en betydelsefull roll 

när det gäller att uppmuntra medarbetarna till en hälsosam livsstil. Förutom en friskare 

personal visar studier att varje euro som investeras i hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen 

ger en avkastning på 2,5 till 4,8 euro i minskad frånvarokostnad. Likaså gynnas samhället i 

stort genom att belastningen på hälso- och sjukvården minskar. Hälsofrämjande insatser på 

arbetsplatsen kan således betraktas som en god affärsstrategi (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 

2010; Socialdepartementet, 2002:5). Många arbetsplatser har idag inrättat program och 

strategier för det hälsofrämjande arbetet. Det vanligaste är att satsa på fysisk aktivitet, 

hälsosam kost samt utbildning av chefer (Vingård, 2004). När hälsosamma insatser på 

arbetsplatsen genomförs bör hänsyn tas till faktorer både på organisations- och individnivå. 

Ett lyckat hälsoarbete kräver en bra organisation, rätt kompetens och en genomtänkt strategi. 

Det krävs även delaktighet och engagemang från chef och ledning (Coffey & Dugdill, 2006).  

 

Som ett stöd i det hälsofrämjande arbetet väljer många företag och kommuner att ingå avtal 

med en företagshälsovård. Företagshälsovårdens främsta uppgift är att verka som ett stöd då 

kundens resurser inte räcker till (Socialdepartementet: 2007:91). Regeringen framhåller dock 

att företagshälsovården bör kunna göra mer och användas bättre när det gäller det 

förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Behovet av förebyggande och hälsofrämjande 

arbete är stort, frågan är om rätt resurser finns samt hur medvetna kunderna är om effekterna 

och betydelsen av att satsa långsiktigt på hälsa. Forskning om faktorer som bidrar till att skapa 

friska arbetsplatser utvecklas ständigt. Det finns idag både praktisk och vetenskaplig kunskap 

som tydligt visar användbara metoder för att uppnå hälsosamma arbetsplatser. Dessvärre är 

det alltför få arbetsplatser som nyttjar kunskapen och som har ett strukturerat, målmedvetet 

och långsiktigt hälsoarbete. Enligt Dellve, Skagert, Vilhelmsson, (2010) och Hultberg (2007) 

är det arbetsplatser som har en helhetssyn och som vågar satsa brett på hälsoarbetet som når 

bäst resultat. Litteraturen visar att kunskapen kring hälsostrategier och hälsofrämjande arbete 

är stor i Sverige medan den pedagogiska aspekten på hälsa, hur individer tillskansar sig och 

upplever det hälsofrämjande arbetet är alltför liten. Att arbetsplatsen är en unik arena att 

arbeta hälsofrämjande på är forskarna överrens om, då mer än 75 procent av den svenska 

arbetsföra befolkningen vistas mer än en tredjedel av sin vakna tid på arbetsplatsen (Hanson, 
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2004). Frågan är vad personalen har för upplevelse av det hälsofrämjande arbetet, upplevs 

arbetsplatsen som en hälsofrämjande arena och på vilket sätt kan företagshälsovården 

involveras mer i det hälsofrämjande arbetet? 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur personal inom en kommunal förvaltning upplevde sin 

arbetsplats som en hälsofrämjande arena. 
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Bakgrund 
 

Hälsa 

Det finns ett antal definitioner och uttalande som utvecklats under årens lopp när det gäller 

hälsa. Den mest kända definitionen återfinns i Världshälsoorganisationens (WHO) 

konstitution från 1948, där hälsa beskrivs enligt följande: 

 

“Health is a state of complete physical, mental and social well-being, 

and not merely the absence of disease or infirmity (WHO, 1986). 

 

På senare år har WHO utvecklat hälsobegreppet och idag innefattar det även fyra kvalitéer 

vilka är, långt liv, friskt liv, rik liv, samt jämlikt liv. En god hälsa bör ses som en resurs för 

samhället och dess individer, inte som ett mål i sig (Medin & Alexandersson, 2000). Hälsa är 

således mer än frånvaro av sjukdom, och kan avse såväl mental, emotionell, social eller 

spirituell hälsa. Det talas även om en samhällelig hälsa vilket innebär att samhället har en stor 

del i hur invånarna mår. Ett fungerande samhälle bör tillhandahålla grundläggande resurser, så 

som skydd från förtryck, krigshot, rasism och sexism (Menckel & Österblom, 2000). 

 

År 2001 gav regeringen ut Mål för folkhälsan, en samling riktlinjer och mål för att förbättra 

folkhälsan och minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i befolkningen. Det 

övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 

för hela befolkningen. För att nå det övergripande målet konstruerades elva målområden 

varav mål fyra, ökad hälsa i arbetslivet och mål nio, fysisk aktivitet är mest intressanta utifrån 

studiens syfte. Ett bra arbetsliv med fungerande arbetsvillkor minskar den arbetsrelaterade 

ohälsan och medverkar till en allmänt förbättrad folkhälsa. Regeringen lyfter även fram ett 

antal åtgärdsområden inom arbetslivet som de anser är extra viktiga att arbeta med för att 

främja hälsan på arbetsplatsen. Åtgärdsområdena handlar bland annat om att anpassa de 

fysiska och psykiska arbetskraven efter individens förutsättningar, öka inflytande och 

utvecklingsmöjligheter i arbetet samt att minska övertidsarbete (Socialdepartementet, 

2002/03:35). Socialdepartementet lyfter även fram betydelsen av fysisk aktivitet både under 

arbetet och på fritiden, speciellt för individer i yrken med hög eller ensidig belastning eller 

med ett stillasittande arbete. Regeringen menar att fysisk aktivitet är en förutsättning för en 

god hälsoutveckling och ska därför utgöra ett särskilt målområde. Samhället ska utformas så 

att det ger förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet hos hela befolkningen och det ska bland 
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annat ske genom insatser som stimulerar och underlättar till mer fysisk aktivitet i anslutning 

till arbete och fritid. Den fysiska aktiviteten har precis som många andra levnadsvanor blivit 

en fråga om social tillhörighet och livsstil (Socialdepartementet, 2002). 

 

Hälsofrämjande arbete 

Begreppet hälsofrämjande arbete har sitt ursprung i WHO:s dokument Ottawa Charter on 

Health Promotion från 1986. WHO definierar hälsofrämjande arbete på följande sätt: 

 

“Hälsofrämjande arbete är den process som ger människor möjligheter 

att öka kontrollen över sin hälsa och förbättra den. För att nå ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande 

måste individen eller gruppen kunna identifiera sina strävande och bli 

medvetna om dem, tillfredställa sina behov och förändra eller 

bemästra miljön. Hälsa ska därför ses som en resurs i vardagslivet och 

som målet i tillvaron” 

 

WHO menar att det finns en stark länk mellan individen och hennes arbets- och livsvillkor 

vilket innebär att allt hälsoarbete bör innefatta både individen och livsmiljön runtomkring. Att 

skapa förutsättningar för hälsa är enligt Hanson (2004) en fråga som bör samordnas mellan 

alla tänkbara aktörer i samhället så som regering, myndigheter och medier. På ett lokalt plan 

ska både enskilda individer, företag och kommunala förvaltningar engageras i hälsoarbetet för 

att skapa en bred strategi för folkhälsan (Luukkainen, 2006). Allt hälsofrämjande arbete 

måste, för att vara framgångsrikt, vara väl förankrat i organisationen, från övergripande 

policys ner till medarbetarnivå (Coffey & Dugdill, 2006; Naidoo & Wills, 2000). För att 

lyckas med hälsofrämjande arbete är en tydlig målsättning med kort- och långsiktiga mätbara 

mål betydelsefullt (Locke & Latham, 2002). I ett företagsperspektiv kan målen med 

hälsoarbete vara ökad effektivitet, ökad produktivitet, högre kvalitet, mindre sjukfrånvaro och 

färre rehabiliteringsfall (Prevent, 2001). Breda systematiska satsningar på hälsa ger bäst 

långtidseffekt avseende stabil närvaro och minskad långtidssjukskrivning (Dellve, 

Vilhelmsson, Skagert, Eriksson, Eklöf (2006). 

 

I praktiken går det inte att täcka samtliga områden och arbeta med hälsa i hela individens 

livsmiljö vilket är anledningen till att hälsoarbetet under 1990-talets slut började anpassas till 

olika arenor i samhället. Arenaperspektivet ger goda möjligheter till en bred förankring av 

hälsoinsatser i till exempel bostadsområdet, på arbetsplatser eller i skolan (Nutbeam, 1998). 
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Arenaperspektivet utvecklades som en konsekvens av flera olika nationella strategiprogram i 

första hand Ottawa charter. Att arbeta mot en arena innebär att hälsoarbetet blir mer samlat 

och målinriktat samt att arbetet utgår från många individer och gruppers vardagsverklighet, 

vilket speciellt gäller arenor som skola och arbetsplatser där människor tillbringar en stor del 

av sitt liv (Hanson, 2004). 

 

Arbetsplatsen som arena för det hälsofrämjande arbetet  

Arbetsplatsen är den mest utvecklade arenan för att förebygga sjukdomar och skador. Enligt 

statistiska centralbyrån tillbringade mer än 75 procent av den svenska vuxna arbetsföra 

befolkningen en tredjedel av sin vakna tid på arbetsplatsen 2007, vilket innebär att 

arbetsplatsen är en effektiv plats att nå ut med hälsobudskap, hälsoutbildning, och 

hälsofrämjande arbete (Pellmer & Wramner, 2007).  

 

I Luxemburgdeklarationen från 1997, utformades olika kriterier och mål för vad som är 

hälsofrämjande arbete på en arbetsplats. Definitionen som utformades lyder; ”Hälsosamma 

människor i hälsosamma organisationer.”Kriterierna att få kallas hälsofrämjande arbetsplats 

innebär att personalen ska få en kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling, att 

främjandet av hälsa integrerar alla viktiga beslut samt att det hälsofrämjande arbetet är 

långsiktigt och att de anställda upplever en stor grad av delaktighet (ENWP, 1997). Bjurvald, 

Menckel, Schærström, Schelp och Unge (2004) har gjort en systematisk kunskapsöversikt om 

effekterna av hälsofrämjande insatser på arbetsplatser och menar att hälsofrämjande arbete 

bör stimulera individer till att välja goda levnadsvanor, stärka den personliga identiteten samt 

ge stöd till utveckling av individens egen problemlösningsförmåga. Hälsa ses således som en 

resurs för individen i det dagliga livet och något som bör efterstävas för att öka möjligheten 

att realisera mål och önskningar och på andra sätt höja livskvaliteten. Konsekvenserna blir, 

enligt en studie gjord av Koehoorn, Lowe, Rondeau, Schellenberg och Wagar, (2002), 

kostsamma för både den enskilde individen, organisationen och samhället om inte 

arbetsplatsen satsar på hälsa. Enligt Arvonen och Pettersson (2002) spelar chefen en 

betydande roll när det gäller hälsan på arbetsplatsen. Det finns ett starkt samband mellan 

chefens personliga och organisatoriska stil och arbetsmiljön. Chefens människosyn, åsikter, 

sätt att agera samt sätt att styra sina medarbetare påverkar klimatet på arbetsplatsen. Sättet 

chefen väljer att leda, påverkar i sin tur hur de anställda väljer att utföra sitt arbete. För att nå 

långsiktiga och framgångsrika resultat med det hälsofrämjande arbetet är det viktigt att ta 
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hänsyn till samspelet mellan individen, situationen och det övergripande strukturella 

förhållandet som påverkar individens hälsa. Investeringar i hälsa på arbetsplatsen menar 

Whitehead (2006) ger organisationen motiverad arbetskraft, högre moral, minskad frånvaro 

och ökad effektivitet. En förbättrad organisation är enlig Whitehead (2006) 

konkurrenskraftigare på arbetsmarknaden.  

 

Som ett stöd i det hälsofrämjande arbetet väljer många företag och kommuner att ingå avtal 

med en företagshälsovård. Företagshälsovårdens främsta uppgift är att verka som ett stöd då 

kundens resurser inte räcker till (Socialdepatrementet: 2007:91).  

 

Företagshälsovård 

Den traditionella företagshälsovården har sitt ursprung i det ohälsoförebyggande arbetet med 

kompetens inom ergonomi och arbetarskydd. Det finns också en stark tradition av medicinskt 

arbete med hälsokontroller och omhändertagande av olycksfall. Den medicinska traditionen är 

stark genom att huvuddelen av personalen är sjukgymnaster, sjuksköterskor och läkare. Men 

utefter den symptombild som råder idag har efterfrågan på beteendevetare och hälsovetare 

som kan arbeta förebyggande ökat. Företagshälsovårdens uppdrag har gått från att skydda 

individen mot faror på arbetsplatsen till att vara ett stöd för arbetsgivaren i frågor som rör hur 

humankapitalet på bästa sätt kan nyttjas för att öka produktiviteten och effektiviteten 

(Holmqvist och Maravelias, 2006). 

 

Syftet med dagens företagshälsovård är att bidra till att skapa säkra, hälsofrämjande, 

utvecklande och produktiva arbetsförhållanden. Det handlar om att stödja företagsledningen i 

arbetet att skapa långsiktiga, hållbara, produktiva och effektiva och lönsamma organisationer. 

Det finns ett samband mellan god hälsa, bra arbetsmiljö och framgångsrika organisationer. 

Genom att ständigt arbeta med att förbättra arbetsmiljön kan effektiviteten öka och därmed 

lönsamheten i företaget (Socialdepartementet, 2007:91). Regeringen framhåller dock att 

företagshälsovården bör kunna göra mer och användas bättre när det gäller det förebyggande 

och hälsofrämjande arbetet. Att utgå från en teori förbättrar chansen att lyckas med det 

hälsofrämjande arbetet och uppnå förutbestämde mål (Nutbeam och Harris, 2009).  
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Social Learning Theory 

 
Social learning theory är en ofta använd modell i hälsoarbetet. Teorin utvecklades av Albert 

Bandura och bygger på idén att individen enbart gör en beteendeförändring om nyttan med 

förändringen skattas högre än kostnaden (Bandura, 1977). När det gäller hälsorelaterat 

beteende fattar individen sitt beslut utifrån förväntningar på utfallet av beteendet samt om de 

tror att de kan förändra sitt beteende (Nutbeam & Harris, 2009). Teorin betonar betydelsen av 

self-efficacy, som är individens situationsbaserade självförtroende. Bandura (1977) menar att 

individen kan uppleva kompetens inom ett specifikt område och tro starkt på sig själv och sin 

förmåga, medan andra situationer kan upplevas skrämmande och ohanterliga. I situationer där 

individen upplever kompetens ökar tron på sin egen förmåga (Nutbeam & Harris, 2009). En 

stark tro på sin egen förmåga ökar enligt Kostenius och Lindqvist (2006) chansen till en 

beteendeförändring, och kan resultera i att individen vågar utmana sig själv och sina 

personliga mål, till exempel att prestera bättre vilket är bra både för individen och hela 

arbetsplatsen.  

 

Social learning theory tar även fasta på individens relation till omgivningen eftersom Bandura 

menar att individer tillägnar sig nya beteenden genom att observera och imitera andra 

människor. Den interpersonella kommunikationen med människor i den egna sociala 

omgivningen har alltså stor betydelse i förändringsprocessen (Andréasson, 2008; Rogers, 

2003). Ledningen, chefen och kollegornas inställning till hälsofrågan har således en stor 

betydelse för hur hälsoarbetet utvecklas på arbetsplatsen (Wijk & Halling, 2006). Rapport från 

Statens folkhälsoinstitut, 2010:07 beskriver att det inom Social learning theory är vanligt med 

affektiva metoder, det vill säga metoder som bygger på värderingsövningar för att ändra ett 

beteende och stärka individens self-efficacy (Statens folkhälsoinstitut, 2010:07).   

 

Förutom att det hälsofrämjade arbetet ska vara väl förankrat i teorier för att bli framgångsrikt 

är det viktigt att ta hänsyn till att varje arbetsplats och organisation har sina unika 

förutsättningar för att bli en hälsofrämjande arena (Hanson, 2007). Det finns tydliga ramar 

som kan appliceras på människor i alla sammanhang, problemet är att människan inte är så 

enkel till sin natur att hon passar i en och samma mall, arbetet med hälsa måste således 

anpassas (Hanson, 2007).  Det finns följaktligen flera skäl att titta närmre på hur individen 
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upplever hälsa och hälsofrämjande arbete samt hur det hälsofrämjande arbetet kan utvecklas i 

framtiden 

 

Metod 

Forskningsansats 

 
Studiens syfte var att beskriva hur personal inom en kommunal förvaltning upplever sin 

arbetsplats som en hälsofrämjande arena. Kvalitativ metod valdes som forskningsmetod då 

studiens avsikt var att belysa fenomen på djupet. Starrin och Svensson (1998) menar att en 

kvalitativ metod rymmer goda möjligheter till både vidsynthet och djupsinthet. Enligt 

Hartman (2004) är bästa sättet att få veta vad som karaktäriserar en grupp individer att låta 

dem tala fritt om vad de upplever, tycker och tänker. Som mätinstrument användes således 

intervju, något som Kvale (1997) beskriver som ett samspel och ett utbyte av synpunkter 

mellan två personer i syfte att skapa fördjupad kunskap. En intervjuguide konstruerades med 

frågor kopplade till studiens syfte. Att intervjua med hjälp av en intervjuguide betecknas som 

halvstrukturerad eller semistrukturell intervju (Kvale, 1997).  

 

Analys av data har skett genom innehållsanalys enligt Lundman och Graneheim, (2004). 

Innehållsanalys är en empirisk vetenskaplig metod som används för att dra slutsatser och göra 

tolkningar av innehållet i insamlat material. I studier med kvalitativ ansats växlar forskaren 

mellan närhet och distans och blir på så sätt medskapare i forskningsprocessen och resultatet. 

Vid kvalitativ innehållsanalys studeras och analyseras både det manifesta och det latenta i 

materialet. Det manifesta i innehållsanalysen behandlar det som faktiskt står i texten till 

skillnad från det latenta som även omfattar forskarens tolkningar av det underliggande som 

finns i meningar så som tystnad, suckar och skratt (Lundman & Granehim, 2004). Det latenta 

innehållet i studien utgörs av det övergripande temat, ”Nytt perspektiv på hälsa för att 

arbetsplatsen ska upplevas som en hälsofrämjande arena”.Tolkningen som görs av texten 

förutsätter enligt Lundman & Graneheim (2004) att det finns kunskap om det sammanhang 

som studien genomförs. Vidare menar Lundman och Granehiem (2004) att det är viktigt att 

bestämma huruvida analysens fokus ska vara på det manifesta eller latenta innehållet. Både 

det manifesta och latenta innehållet är en tolkning, men tolkningarna varierar i djup och 

abstraktionsnivå.  
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Informanter 

Undersökningsgruppen bygger på personal från en kommun i södra Sverige. Av kommunens 

personalansvarig införskaffades namn och adresser till samtliga förvaltningschefer i 

kommunen. Valet att i förstahand intervjua förvaltningschefer baserades på det faktum att det 

är förvaltningscheferna som ansvarar och bestämmer hur mycket resurser som läggs ner på 

hälsofrämjande aktiviteter i respektive förvaltning. 

 

Inbjudan till deltagande i studien där syfte, upplägg och etiska övervägande presenterades 

skickades via brev till samtliga åtta förvaltningschefer i vald kommun. Tre deltagare svarade 

omgående via mejl att de inte ville delta i studien. Resterande fem förvaltningschefer var 

positiva till att delta i studien och kontaktades via telefon och mejl. Utifrån de fem positiva 

förvaltningscheferna erhölls tips på ytterligare fem personer som kom att delta i studien. 

Sammanlagt ingick tio informanter i studien, sex kvinnor och fyra män. Samtliga informanter 

hade olika ansvarsområden och uppgifter i kommunen.  Urvalsmetoden kan enligt DePoy och 

Gitlin (1999) betraktas som ett snöbollsurval, där författaren via redan utvalda respondenter 

får tips om andra deltagare som kan ingå i urvalet. Kravet på deltagande var att personen var 

anställd av kommunen.    

Datainsamling 

Data samlandes in genom en kvalitativ intervju med öppna frågor som följdes upp av 

relevanta fördjupningsfrågor. En intervjuguide användes för att ge frågorna struktur och 

ordning. Ordningen på frågorna har enligt Kvale (1997) betydelse och kan påverka utfallet av 

intervjun. Intervjuguiden bestod av bakgrundsfrågor och kompletteringsfrågor. Syftet med 

bakgrundfrågorna var dels att få igång samtalet men även för att lära känna respondenten. 

Frågorna behandlade respondenternas tankar och upplevelser kring arbetsplatsen som en 

hälsofrämjande arena, samarbetet med företagshälsovården, samt hur det hälsofrämjande 

arbetet kan utvecklas på arbetsplatsen. Exempel på bakgrundsfrågor var; ”Vad är 

hälsofrämjande arbete för dig”, ”Vad gör du själv konkret för att arbeta hälsofrämjande” 

och ”Hur ser framtiden ut” Kompletteringsfrågorna bestod av uppföljningsfrågor i form av 

”Hur menar du” och ”kan du utveckla detta lite mer” 

 

Innan det första intervjutillfället testades intervjuguiden på en chef inom hälsobranschen för 

att kontrollera att frågorna var relevanta och begripliga. Innan den bandinspelande intervjun 



 

 11 

startartade informerades informanten om studiens syfte, datainsamlingsprocedur samt att 

deltagandet var frivilligt, och att han eller hon kunde avbryta intervjun utan att lämna 

motivering för detta, samt att all information hanterades enligt bestämmelser för 

sekretesslagen. Om informanten ville delta i studien ombads han eller hon att underteckna 

blanketten angående informerat samtycke. Samtliga intervjuer tog cirka 30-45 minuter per 

intervju och efterföljande transkribering utfördes av undertecknad. Samtliga intervjuer ägde 

rum på informanternas arbetsrum och genomfördes av studiens författare under våren 2010. 

 

Dataanalys 

Analysen av insamlad data genomfördes med utgångspunkt av Lundman & Graneheims 

(2004) riktlinjer för innehållsanalys. Analysen bestod av fem steg, vilka samtliga hade olika 

syften. Det första steget innebar att intervjuerna transkriberades från ljudform till textform. 

Därefter lästes samtliga texter igenom upprepande gånger för att en känsla för helheten skulle 

infinna sig. Meningsbärande enheter, det vill säga relevanta fraser eller meningar som 

matchade frågeställningen plockades ut för att sedan kondenseras i syfte att korta ner texten 

men ändå behålla innehållet. Därefter fick varje kondenserad meningsenhet en kod. Koden 

kan beskrivas som en etikett som i sin tur beskriver meningsenhetens innehåll. Därefter 

grupperades koderna i kategorier och underkategorier som återspeglade det centrala 

budskapet i intervjuerna, vilket blev det manifesta innehållet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Kategoriernas innehåll testades hela tiden mot varandra för att säkerställa att enheterna var 

bärande. Utformningen av kategorierna och temat ändrades ett antal gånger under 

analysprocessen. Det latenta innehållet av intervjuerna framkom genom ett övergripande tema 

vilket bildades utifrån de framkomna meningsenheterna, koderna, kategorierna och 

underkategorierna. Även ovanstående beskrivning pekar på en linjär process av analysen har 

det hela tiden funnits en rörlighet mellan de olika stegen i analysen. Arbetet med analysen har 

växlat mellan de fem stegen innan en slutprodukt med tre kategorier med tillhörande 

underkategorier utkristalliserades. Nedan följer exempel på analysprocessen. 
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Figur 1. Exempel på hur analysarbetet har gått till. 

 

Etiska övervägande 

När den praktiska pedagogiken studeras bör försiktighet intas då man enligt Svederberg, 

Svensson och Kindeberg (2001) gör intrång på ett område som av deltagarna kan upplevas 

privat. Under en intervju kan informanten utelämna både privata och känsliga upplevelser, det 

är därför viktigt att skapa ett ömsesidigt förtroende. För att uppnå detta krävs lyhördhet och 

ett professionellt och empatiskt förhållningssätt gentemot informanten. Intervjusituationen 

kan även upplevas som ett ifrågasättande av informantens yrkeskompetens. Det är därför 

viktigt hur frågorna ställs så att deltagaren känner sig bekväm och rättvist behandlad. För att 

Tema Nytt perspektiv på hälsa för att arbetsplatsen ska upplevas som en 

hälsofrämjande arena. 

Kategori  

Hälsodialogen 

 

 

Arbetsplatsen som arena 

 

Stödet på 

arbetsplatsen 

 

Underkategori  

Olika perspektiv 

på hälsa 

 

Intresset för 

hälsofrågan 

återspeglas i 

hälsoarbetet 

på 

arbetsplatsen 

 

 

Arbetsgivarens 

ansvar för 

hälsofrågan 

 

Det strategiska 

hälsoarbetet 

 

Det interna och 

externa stödet på 

arbetsplatsen 

Kod  

Helhetssyn på 

hälsa 

 

Föregå med 

gott exempel 

 

 

Ansvar 

 

Långsiktighet 

 

 

Stöd från chefen 

 

Kondenserad 

meningsenhet 

 

Hälsa är ett 

fysiskt och 

psykiskt tillstånd 

och påverkas 

både av arbetet 

och fritiden 

 

Jag föregår 

med gott 

exempel. 

Ibland får jag 

frågor om 

kost och 

träning. 

 

 

Det är inte 

arbetsgivarens 

fel att man har 

ohälsa. Man har 

ett eget ansvar 

 

Det finns ingen 

långsiktig plan 

för hälsoarbetet 

 

Inflytande, 

ansvar och 

uppmuntran från 

chefen är viktigt 

för att mår bra på 

arbetsplatsen 

Meningsenhet  

”Hälsa är fysiskt 

och psykiskt 

tillstånd, en 

livsstil. Det är 

ganska viktigt 

hur man lever 

sin vardag, vad 

man har för 

fritid och hur 

man hanterar sin 

arbetssituation, 

hur man äter, så 

för mig är hälsa 

ett stort 

begrepp” 

 

”Jag försöker 

att föregå med 

gott exempel 

och cykla hit 

/…/ ibland 

kommer man 

till mig och 

ställer frågor 

om vilken 

träning som är 

bäst om man 

vill gå ner i 

vikt 

 

”Man kan inte 

lägga allt ansvar 

på arbetsgivaren 

utan det är ju 

faktiskt mitt liv. 

Man ska inte 

skylla ifrån sig 

sin ohälsa på att 

det är 

arbetsgivarens 

fel att han inte 

gör det eller det” 

 

”Det finns 

liksom ingen 

långsiktig plan 

för hälsoarbetet 

som jag 

uppfattar det här 

i kommunhuset. 

Ska det hända 

något måste det 

komma från oss 

själva” 

 

 

”Jag tänker att 

det är viktigt med 

inflytande på 

arbetsplatsen, att 

man får 

ansvarstagande, 

uppmuntran på 

det man gör från 

chefen” 
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skapa en bra och trevlig stämning är det viktigt att vara tydlig med att det inte finns några rätt 

eller fel utan att syftet är att ta reda på informantens syn på olika fenomen. Det finns enligt 

Kvale (1997) annars en risk att man genom vad man säger eller gör styr informantens 

tankebanor. Inför varje intervjusituation är det viktigt att upprepa syftet med studien samt att 

ge informanten möjlighet till frågor och kompletterade information. Tidigare given 

information och samtycke till medverkan i studien kan ha förändrats under tiden eller inte 

uppfattats på rätt sätt under de rådande omständigheterna. Ytterligare upplysningar för att 

undvika missförstånd är att upplysa om konfidentialiteten och frivilligheten att delta i studiens 

alla delar samt att intervjumaterialet inte kommer att vara tillgängligt för andra än 

undertecknad samt handledare på högskolan i Halmstad. Insamlat material förvaras således 

inlåst och är endast tillgängligt för författaren av studien. Insamlade uppgifter används endast 

för forskningsändamål och kommer inte att användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller 

andra icke vetenskapliga syften. 

 

 

Resultat 

Med utgångspunkt från studiens syfte och teoretiska bakgrund beskrivs i följande avsnitt hur 

personal inom en kommunal förvaltning i Skåne upplever sin arbetsplats som en 

hälsofrämjande arena. Efter genomgång av analys och intervjuer utformades det latenta 

innehållet i form av ett tema, och det manifesta innehållet i form av tre kategorier med 

underkategorier (Se fig. 4). Det latenta temat skildrar hur kunskap om lärande och ett nytt 

perspektiv på hälsa krävs för att arbetsplatsen ska upplevas som en hälsofrämjande arena. Att 

lyfta fram det pedagogiska perspektivet i det hälsofrämjande arbetet är betydelsefullt för att 

öka förståelsen för individens beteende och för att skapa gynnsammare förutsättningar för att 

motivera både enskilda individer och grupper till hälsosamma val och leverne. För att fatta 

välgrundade beslut beträffande hälsa krävs att den personliga inställningen till lärande är 

positiv, det krävs således mer än motion och morötter för att arbetsplatsen ska upplevas som 

en hälsofrämjande arena. 
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• Olika perspektiv på hälsa

• Intresset för hälsofrågan återspeglas i 
hälsoarbetet på arbetsplatsen

Hälsodialogen

• Arbetsgivarens ansvar för hälsoarbetet

• Det strategiska hälsoarbetet

Arbetsplatsen 
som arena

• Det interna och externa stödet på 
arbetsplatsen

Stödet på 
arbetsplatsen

 

Tema: Nytt perspektiv på hälsa för att arbetsplatsen ska upplevas som en hälsofrämjande 

arena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur. 2. Tema, kategorier och underkategorier beskrivande hur personal inom en kommunal förvaltning 

upplever sin arbetsplats som en hälsofrämjande arena. 

 

Hälsodialogen 

De tio intervjuerna visade att hälsa diskuterades utifrån olika perspektiv inom förvaltningarna 

vilket påverkade hälsoarbetet på respektive arbetsplats. En del respondenter diskuterade hälsa 

ur ett arbetsmiljöperspektiv och gjorde ingen skillnad på individens ”arbetshälsa” och 

”fritidshälsa” medan andra enbart förknippade hälsa med motion och morötter. Kategori ett i 

resultatdelen beskrev dialogen om hälsa och hur olika perspektiv på hälsa återspeglades i 

hälsoarbetet på arbetsplatsen. 

 

Olika perspektiv på hälsa 

Respondenternas syn på begreppet hälsa var av skiftande karaktär. En del respondenter 

beskrev hälsa ur en fysiologisk utgångspunkt, där hälsa likställdes med friskvårdsaktiviteter, 

att ha god kondition och bra kosthållning. Andra beskrev hälsa ur ett arbetsmiljöperspektiv 

och belyste även betydelsen av den psykosociala hälsan. Majoriteten av respondenterna 

gjorde ingen skillnad på arbetshälsa och fritidshälsa utan var väl medvetna om att det fanns ett 

starkt samband.  
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”Gränsen mellan fritid och arbete är väldigt flytande. /…/ Om det är så att fritiden 

påverkar ditt arbete, då är det intressant för oss. Kan vi påverka genom jobbet att du 

mår bättre på din fritid så får vi ut mer av dig, då tycker jag att det är värt det” [att 

satsa på hälsofrämjande arbete]. 

 

 
Hälsodialogen uttrycktes även ur ett ekonomiskt perspektiv, där respondenterna talade om 

betydelsen av att ha friska medarbetare.  Medvetenheten om att medarbetare som mår, bra 

arbetar bättre var stor.  

 

”Grejen är ju i förlängningen för mig som chef att mår min personal bra är de ju på 

arbetet och gör ett jättebra jobb, men mår de dåligt är de sjukskrivna och kostar mig 

massa pengar, så där kan jag se hälsa ut ett ekonomiskt perspektiv”  
 

Respondenterna diskuterade även hälsa ur ett psykosocialt perspektiv där chefens inställning 

till hälsa samt möjligheten till kompetensutveckling, arbetsbelastning och känsla av kontroll 

över arbetssituationen tycktes ha stor betydelse. Respondenterna upplevde att den 

psykosociala hälsan kommer på efterkälken i kommunens hälsoarbete. 

  

”Jag lägger stor vikt vid att må bra psykiskt, den mentala hälsan är viktig för mig 

och den handlar om att hantera arbetsuppgifterna, för mig är det viktigt att få 

handledning och att få reflektera över hur jag gör.  

 

Intresset för hälsofrågan återspeglas i hälsoarbetet på arbetsplatsen   

Respondenterna var överens om att förvaltningschefens intresse för hälsofrågor hade 

betydelse för upplevelsen av arbetsplatsen som en hälsofrämjande arena. Likaså spelade det 

en stor roll om det fanns medarbetare som var engagerade och inspirerande och ständigt satte 

hälsofrågan på agendan. Resultatet visade att inom förvaltningar där det fanns en öppen 

dialog kring hälsa tenderade hälsoarbetet att prioriteras mer än på förvaltningar där hälsa först 

diskuterade när ohälsa hade inträffat eller i form av sjukfrånvaro.  

 

”Jag ser ju att hälsoarbetet är lite skilt från förvaltningarna. Här på X-förvaltning 

driver jag arbetet rätt så mycket, jag pushar på hela tiden. Nu ska vi springa vårruset 

några tjejer och då får vi bidrag från kommunen men hade inte jag tagit tag i det är 

det inget som kommunen informerar om. Det är inget som alla anställda får ett mejl 

om, utan det är sådant som man själv får ta tag i.” 

 

Inom förvaltningar där chefen själv var aktiv och hade en salutogen inställning till hälsofrågan 

tenderade hälsa att prioriteras i större utsträckning än på förvaltningar där chefen hade en 

patogen inställning till hälsa.  Resultatet visade att det krävdes stort engagemang och 

genomtänkta strategier för att få igång samtalet om hälsa på arbetsplatsen. Det räckte inte att 
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berätta om vilka friskvårdsförmåner som fanns i kommunen vid en nyanställning eller att 

lägga fram broschyrer från Friskis och Svettis vid terminsstarten. Förvaltningschefer som 

hade en patogen inställning till hälsa tenderade i större utsträckning att luta sig tillbaka och 

vara nöjda med hälsoarbetet som bedrevs. Hälsoarbetet var då mer inriktat på 

sjukdomsförebyggande arbete i stället för hälsofrämjande. Var sjukfrånvarostatistiken bra 

finns det en uppfattning om att ett utvecklat hälsoarbete inte var nödvändigt. 

 

”Det hade varit bra att jobba mer långsiktigt med hälsa om det hade visat sig att man 

hade problem. Men om man tittar på vilken typ av sjukskrivningar vi har och hur 

många vi har, tycker jag nog ändå att det ser så pass bra ut att jag inte tror att de 

resurser som vi skulle lägga ner skulle ge lika bra pay-off som på andra saker som 

jag också tycker är viktiga” 

 

 

Arbetsplatsen som arena  

Respondenternas åsikter om hur stort ansvar arbetsgivaren hade för att arbeta hälsofrämjande 

och stärka det friska skiljde sig åt. Kategori två handlade om arbetsplatsen som arena och 

beskrev respondenternas tankar kring arbetsgivarens ansvar för medarbetarnas hälsa. Under 

kategori två redovisades även respondenternas tankar kring det strategiska hälsoarbetet på 

arbetsplatsen. 

 
 

Arbetsgivarens ansvar för hälsoarbetet 

Resultatet visade att det rådde delade meningar om hur stort ansvar arbetsgivaren hade när det 

gällde medarbetarnas hälsa. Att arbetsgivaren erbjöd möjligheter och underlättade för 

medarbetarna att vara hälsosamma upplevdes överlag positivt. Dock var engagemanget från 

medarbetarna att nyttja förmånerna som arbetsplatsen erbjöd svalt. 

 

Trots att flertalet respondenter var positiva till träning på arbetstid kom i samtliga intervjuer 

frågan om ansvar upp. Några respondenter menade att hälsa är individens eget ansvar och 

inget som bör ske på arbetstid. Att träna och vara i en fysisk god kondition var individens eget 

ansvar och inget som arbetsgivaren ansvarar för. 

 

”Man kan inte lägga allt ansvar på arbetsgivaren utan det är ju faktiskt mitt liv. Man 

ska inte skylla ifrån sig sin ohälsa på att det är arbetsgivarens fel att han inte gör det 

eller det, för jag kan säga att för mig beror det inte på arbetsgivaren, jag tycker att 

arbetsgivaren gör jättemycket men jag kommer ändå inte ut. Det ligger hos mig och 

det måste jag på något sätt övervinna, jag måste se nyttan och det skulle jag vilja 

jobba mer med, att folk ska se nyttan att vara fysisk aktiv.” 



 

 17 

 

 

Andra menade att träning på arbetstid kan leda till att en ökad inspiration att även träna mer 

på egen hand utanför arbetstid. Respondenterna var överens om att en god fysisk kondition 

bidrar till större arbetsglädje och förbättrad arbetsprestation.  

Överlag gav respondenterna intryck av att kommunen tog sitt ansvar och var en bra arena som 

arbetade hälsofrämjande när det gällde den fysiska hälsan. Dock hamnade den psykosociala 

hälsan på efterkälken vilket flertalet respondenter påpekade.  Även det strategiska 

hälsoarbetet borde enligt respondenterna utvecklas för att få fler medarbetare aktiva och för 

att hälsofrågan skulle få större utrymme i den dagliga verksamheten.  

 

Det strategiska hälsoarbetet 

Det hälsofrämjande arbetet upplevdes överlag positivt hos respondenterna, utbudet av 

friskvårdsaktiviteter var bra. Dock saknades ett strategiskt och övergripande och långsiktigt 

hälsoarbete. Det fanns en friskvårdsgrupp i kommunen som bestod av en representant från 

varje förvaltning samt medarbetare från personalkontoret. Till friskvårdsgruppen hörde även 

en hälsoutvecklare vars främsta uppgift var att arbeta med riskgrupper och genomföra 

hälsoprofilsbedömningar och konditionstest. Det var förvaltningscheferna som hade det 

yttersta ansvaret för hälsoarbetet och till sin hjälp fanns det friskvårdsombud på respektive 

förvaltning. Friskvårdsombudets främsta uppgift var att aktualisera, informera och vara en 

god förebild när det gällde hälsa för medarbetarna samt ge direktinformation till 

friskvårdsgruppen vilka aktiviteter som efterfrågades av personalen. Problemet med 

friskvårdsinspiratörerna var enligt respondenterna, att de inte hade någon utbildning eller 

någon avsatt tid för att arbeta med hälsa, samt att de på vissa förvaltningar ansvarade för över 

hundra personer. Hälsoarbetet bestod således främst utav punktinsatser i form av hälsodagar 

som arrangerades en gång om året samt motionstävlingar där medarbetarna skulle sänka 

pulsen. Uppföljnings- och utvärderingsarbetet hade halkat efter. Respondenterna saknade en 

tydlig hälsopolicy med mätbara mål och riktlinjer för det hälsofrämjande arbetet. Kommunen 

hade som mål att ha en ”Frisk personal” men någon strategi hur målet skulle uppnås eller 

mätas fanns inte. Hälsa var i dagsläget inget som genomsyrade hela verksamheten. Resultatet 

visade även att informationsspridningen borde förbättras. Intranätet där hälsoinformationen 

fanns tillgänglig uppdateras sällan och respondenterna efterfrågade mer information kring 

aktiviteter som anordnades i närområdet samt nyhetsbrev med information om hälsoarbetet 

som skedde i kommunen. Förutom ett bättre strukturerat hälsoarbete efterfrågades 
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gemensamma aktiviteter för att stärka sammanhållningen inom kommunen och öka känslan 

av sammanhang. 

 

”Det är mycket stuprörstänk, man ser inte sig själv som en del av allt /…/ jag tror att 

man hade tjänat på att ha mer gemensamma aktiviteter”  

 

 

Stödet på arbetsplatsen 

Det interna och externa stödet på arbetsplatsen  

Upplevelsen av att ha stöd på arbetsplatsen var något som återkom i de flesta samtalen med 

respondenterna. Det interna stödet från chef, ledning och medarbetare upplevdes som en 

viktig faktor för att arbetsplatsen skulle upplevas som en hälsofrämjande arena. Likaså 

upplevdes det externa stödet från företagshälsovården som en viktig komponent i 

hälsoarbetet. 

 

Att känna stöd från chef, ledning och medarbetare var faktorer som respondenterna skattade 

högt. Att hela organisationen och samtliga chefer hade samma värdegrunder och arbetade mot 

samma mål ansågs betydelsefullt och skapade trygghet och tydlighet hos personalen. Oavsett 

vilken förvaltning eller arbetsplats individen arbetade på borde stödet från chefen vara 

detsamma.  Inflytande, delaktighet och en känsla av att ha kontroll över sin arbetssituation var 

andra viktiga faktorer som respondenterna nämner i samma mening som det interna stödet.  

  

”Jag tänker att det är viktigt med inflytande på arbetsplatsen och att man får 

ansvarstagande och uppmuntran på det man gör” 

 

På frågan hur företagshälsovården kan involveras mer i det hälsofrämjande arbetet hade 

respondenterna inget entydigt svar. Respondenterna gav en bild av att företagsvården var en 

verksamhet som användes först när kompetensen inte fanns inom kommunen. Respondenterna 

ansåg inte att företagshälsovården erbjöd några hälsofrämjande tjänster förutom att 

arbetsterapeuter hade kontrollerat arbetsplatsens ergonomiska utformning. Det samlade 

intrycket från respondenterna var att de inte visste hur företagshälsovården kan användas 

hälsofrämjande. Den ekonomiska aspekten låg enligt respondenterna till grund varför 

företagshälsovården inte nyttjades i större utsträckning.  
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”Det handlar nog om hur mycket X- kommun kan tänka sig att betala och beställa av 

företagshälsovården” 

 

”Vi har ju knappt en timme per anställd [hos företagshälsovården] vilket gör att man 

får se lite vilka projekt man ska jobba med” 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva hur personal inom en kommunal förvaltning upplevde sin 

arbetsplats som en hälsofrämjande arena. Kvalitativ metod användes och framkommen data 

analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Genom hela arbetet eftersträvades 

tillförlitlighet, giltighet och trovärdighet.  

 

När det gäller urvalet av respondenter valdes snöbollsurval. Fördelen med snöbollsurval är att 

det skapar gynnsammare förutsättningar att komma i kontakt med nya respondenter då redan 

utvalda respondenter tipsar om nya deltagare. Dock kan urvalet ha bidragit till att 

undertecknad enbart blev hänvisad till personer som var positivt inställda till hälsofrågan 

vilket kan ha påverkat resultatet (DePoy och Gitlin, 1999). 

 

Intervjuerna var tio till antalet och ägde rum på respondenternas arbetsrum. Platserna för 

intervjuarna valdes med hänsyn till att få en bra ljudkvalitet på den bandade intervjun samt att 

det skulle vara ett gemytligt rum där respondenten kände sig trygg och avslappnad. 

Semistrukturerad intervjuteknik användes tillsammans med en intervjuguide med öppna 

frågor. Intervjuguiden tog upp väsentliga frågor utifrån studiens syfte och gav dem en struktur 

och ordning. Fördelen med en semistrukturerad intervjuteknik är att respondenten får 

möjlighet att utveckla sina tankar och upplevelser. För att säkerställa att frågorna i 

intervjuguiden var formulerade på korrekt sätt, samt för att öka tillförlitligheten, giltigheten 

och trovärdigheten i studien genomfördes en pilotintervju innan första intervjutillfället. 

Hänsyn har även tagits till undertecknads förförståelse för hälsofrågan vilken kan ha påverkat 

utformningen av intervjuguiden, hur frågorna ställdes till respondenterna samt hur insamlad 

data har analyserats. I sökandet efter svar på frågor kan en viss styrning ha skett. Ett öppet 

förhållningssätt mot respondenten har förhoppningsvis minimerat styrningen. Respondenten 

kan då känna sig trygg i att uttrycka sina känslor utan att tänka vad som passar in eller vad 
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intervjuaren vill höra. Dock kan vetskapen om att undertecknad är utbildad folkhälsopedagog 

ha påverkat respondenternas svar. Respondenterna kan ha framställt sig själva som mer 

hälsosamma i den meningen att de gärna pratade om egna erfarenheter av fysisk aktivitet i 

positiva ordalag. Begreppet hälsa kan även upplevas som ett laddat begrepp för många. Hälsa 

kan upplevas som moraliserande då flera hälsobudskap idag handlar om att leva på rätt sätt. 

Idealbilden av hälsa samt viljan att framhålla sig själv som en god förebild kan ha påverkat 

respondenterna i intervjusituationen. Nilsson, (2003) menar dock att medvetenheten om den 

egna förförståelsen under intervjusituationerna påverkar studiens tillförlitlighet och 

trovärdighet positivt. 

 

Analysen av framkommet material gjordes med hjälp av innehållsanalys. Svårigheter med 

innehållsanalys är enligt Graneheim och Lundman (2004) att välja ut meningsbärande 

enheter. Graneheim och Lundman (2004) menar att både för små och för stora enheter kan 

bidra till att viktig information går förlorad. Även kategoriindelningen kan upplevas 

problematisk då kategorierna ska vara ”fullständiga” och ”ömsesidigt uteslutande” vilket 

innebär att alla meningsbärande enheter ska kunna höra till en relevant kategori, och att ingen 

meningsbärande enhet ska kunna hamna i mer än en relevant kategori. För att stärka 

tillförlitligheten i studien har exempel ur analysen öppet redovisats i metoddelen. Metoddelen 

har även skrivits på så sätt att en utomstående person ska kunna göra om studien på ett 

liknande sätt vilket gör att tillförlitligheten i studien stärks (Kvale, 1997).  

 

Resultatdiskussion 

Hälsodialogen 

Hälsofrågan är idag mer aktuell än någonsin och intresset för hälsofrämjande insatser på 

arbetsplatsen ökar ständigt. Trots det ökade intresset råder det en utbredd osäkerhet vad 

hälsofrämjande arbete innebär i praktiken. En av orsakerna till vad som skapar förvirring är 

enligt Bjurvald, Menckel, Schærström, Schelp & Unge, (2004) att det inte finns någon svensk 

definition av vad hälsofrämjande insatser innebär. Ofta används begrepp som friskvård och 

psykosocialt arbetsmiljöarbete för att beskriva hälsofrämjande insatser. Det finns en generell  

svårighet att definiera det arbetsrelaterade hälsobegreppet, vilket även respondenterna i denna 

studie bekräftar. Resultatet i denna studie visar att kunskap kring hälsofrämjande arbete 

överlag är bra medan den pedagogiska aspekten på hälsa är begränsad. Kunskap om de 
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mekanismer som styr individens handlingsmönster och kunskapen om hur förändringar 

uppstår, saknas på studerad arbetsplats. Svederberg et al (2001) efterfrågar en ökad 

tvärvetenskaplig medvetenhet. Resultatet visar dessutom att hälsofrågan ofta diskuteras på ett 

ämnesorienterat sätt och respondenterna tycks ha svårt att se kopplingen mellan till exempel 

fysiologi och beteendevetenskap, vilket Svederberg et al (2001) menar är en av de stora 

orsakerna till varför individer avstår från exempelvis regelbunden fysisk aktivitet. Ett vidgat 

perspektiv på hälsa, som även involverar kunskap om lärande, är således önskvärt för att 

arbetsplatsen ska upplevas som en hälsofrämjande arena 

 

Representanterna i friskvårdsgruppen tillsammans med förvaltningscheferna ses idag som 

föregångsfigurer för medarbetarna när det gäller hälsa. Det är förvaltningscheferna som 

ansvarar för hur mycket resurser som läggs på hälsofrämjande arbete på respektive 

förvaltning. För att vara en bra förebild menar bland annat Andersson et al, (2000) och 

Svederberg et al, (2001) att de bör utbildas i individens inlärning, och hur kunskap förmedlas 

både på ett medvetet men framförallt på ett omedvetet plan. Det är viktigt att det finns en 

medvetenhet om vilka signaler man som förebild skickar ut, samt hur informationen uppifrån 

högre instanser hanteras. Det finns alltid en risk att förvaltningschefen omedvetet selekterar 

och tolkar informationen beroende av eget intresse, tidigare kunskap och förutfattade 

meningar (Jarlbro, 2004). Om hälsofrågan inte är av eget intresse finns det risk att 

förvaltningscheferna inte ser hälsa som en helhet och därmed inte ägnar den tillräckligt med 

uppmärksamhet (Granbom, 1998). Detta bekräftar även en studie nyligen genomförd av 

Dellve, Skagert, Vilhelmsson (2010) på arbetsplatser i Göteborg. Studien visar att ledarens 

attityd och inställning till medarbetarnas arbetshälsa har en stor betydelse för huruvida 

hälsoarbetet lyckas eller inte. Vidare visar studien att ledare som har en helhetssyn på hälsa, 

som ser till medarbetarens hela livssituation och som arbetar med belöning och feedback, har 

större chans att lyckas att få friska medarbetare än ledare som enbart har ett fokusområde.  

 

Flertalet respondenter talade om hälsa i samband med sjuktal och riskfaktorer. Ett lågt sjuktal 

ansågs vara detsamma som ett bevis på friska medarbetare och att hälsoarbetet som sker på 

arbetsplatsen är tillräckligt. Konsekvensen blir att hälsa först diskuteras när något har inträffat 

som gör att medarbetarnas hälsostatus rubbas, till exempel en arbetsskada eller sjukskrivning. 

Detta patogena synsätt innebär att hälsoarbetet främst fokuseras på riskgrupper och individer 

som har hög frånvaro. Pellmer och Wramner (2007) menar att hälsoarbetet inte enbart bör 

bygga på kunskaper om faktorer och förhållanden som gör människor sjuka (patogenes) utan 
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också på kunskaper om vad som gör människor förblir friska (salutogenes). Kanske kan det 

faktum att många av respondenterna är förvaltningschefer och har ett ekonomiskt ansvar för 

hälsoarbetet vara en förklaring till varför fokus har hamnat på riskgrupper och sjuktal. Det är 

lättare att mäta sjukfrånvaro och på så sätt föra statistik på hur personalen mår. Frågan är om 

sjukfrånvarostatistiken verkligen är ett bevis på hur personalen mår? Att vara fysiskt 

närvarande på arbetet är det ett bevis att medarbetaren har en god hälsa? Att mäta 

frisknärvaro, eller ha ett friskhetsindex som visar arbetsplatsens friskhetsutveckling över tid 

kan enligt Aronsson och Lindh, (2004) vara ett bättre mått på hur personalen mår. 

 

Arbetsplatsen som arena  

Det hälsofrämjande arbetet i studerad kommun består av en övergripande friskvårdspolicy 

vars syfte är ”att ha en frisk och hälsosam personal”. Syftet förväntas att uppnås genom 

friskvårdsbidrag, subventionering för olika motionslopp och samarbete med Friskis och 

Svettis och företagshälsovården. Det finns inga riktlinjer för något strategiskt och långsiktigt 

hälsoarbete och det saknas tydliga och mätbara mål och delmål vilket försvårar hälsoarbetet 

och gör att kommunen inte nyttjas som en hälsofrämjande arena i den utsträckning som är 

möjlig. Exempel på mätbara mål är ökad effektivitet, ökad produktivitet, högre kvalitet, 

mindre sjukfrånvaro, större frisknärvaro eller färre rehabiliteringsfall (Prevent, 2001). 

Arbetsplatser som vill skapa förutsättningar för arbetstillfredsställelse bör således lyfta fram 

hälsofrämjandet till en strategisk fråga, och i policydokument poängtera hälsofrågan samt 

anställa personer som har kompetens i hälsofrågor och tillföra resurser i form av pengar, 

lokaler och utrustning. På organisationsnivå finns det stora möjligheter att skapa 

förutsättningar för medarbetarnas fysiska och psykiska utveckling. Studerad kommun 

erbjuder till exempel en förvaltning träning på, eller i anslutning till arbetstid, vilket kan ses 

som en god strategi att få en hälsosam personal. Flertalet av respondenterna menar att träning 

på arbetstid är något som bör införas på samtliga arbetsplatser i kommunen. Vidare kan 

stresshantering och utbildning i självkännedom, personlig planering och mental träning ses 

som en hälsofrämjande affärsstrategi och därmed något som arbetsplatsen bör satsa på 

(Hultberg, 2007). Det som är den stora utmaningen för arbetsplatsen är att öka deltagandet vid 

de aktiviteter som erbjuds. Resultatet av studien tyder på att det oftast är medarbetare som 

redan är frälsta hälsoaktörer som deltar i och är aktiva i de hälsoaktiviteter som erbjuds vilket 

även Mc Gillivray (2002), bekräftar i sin studie. Vidare belyser Mc Gillivray (2002), att 

friskvårdsaktiviteter ofta ligger utanför arbetstid vilket försvårar möjligheten att delta för 
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medarbetare som pendlar till arbetet eller har familj. Även kön och rädsla för att göra bort sig 

påverkar deltagandet, faktorer som bör ta i beaktelse vid planering av hälsoaktiviteter.  Det är 

även av stor betydelse att samtliga chefer på alla nivåer i organisationen tar ansvar och aktivt 

arbetar för att arbetsplatsen ska kunna erbjuda goda förutsättningar för medarbetarna att 

förbättra eller vidmakthålla sin hälsa (Ljusenius och Rydqvist, 1999). Respondenterna i 

studien är inte eniga i sin syn på hur mycket ansvar arbetsplatsen har för medarbetarnas hälsa 

vilket bidrar till att cheferna inte engagerar sig lika mycket i hälsofrågan. Oenighet kan hindra 

hälsoarbetet eftersom en förutsättning för framgångsrikt hälsofrämjande arbete enligt 

Ljusenius och Rydqvust (1999) är att hela organisationen strävar mot samma mål. 

 

Stödet på arbetsplatsen 

Bandura, (1977) och Helkama, Myllyniemi och Liebkind (2000) menar att individen påverkas 

av den miljö som hon befinner sig i och att arbetskamraterna påverkar individen att anta de 

normer som finns på arbetsplatsen. Ledningen, chefen och kollegornas inställning till 

hälsofrågan har således en stor betydelse för hur hälsoarbetet utvecklas på arbetsplatsen 

(Björklund, 2008: Wijk & Halling, 2006). Nilsson, (2005) menar att det har stor betydelse hur 

cheferna och medarbetarna förhåller sig till de normer som finns på arbetsplatsen för att på så 

sätt medvetandegöra och skapa bättre förhållanden. Om arbetsplatsen även medverkar till 

kontinuerlig utbildning och satsar på medarbetarskap stärks enligt Cronsell, Engvall & 

Karlsson (2003) individens kunskap och hälsan på arbetsplatsen gynnas på längre sikt.  

 

Ljusenius et al (1999) framhåller stödet från chefen som en viktig motivationsfaktor 

Resultatet i den här studien kan ses på så sätt att förvaltningschefen samt hälsoombuden ses 

som förebilder. Angelöw (2002) menar att det är en fördel att chefen är en förebild eller 

åtminstone har en insikt om vikten av att vara en god förebild för att på så sätt kunna motivera 

sina medarbetare. Arborelius (1993) menar dock att man inte behöver vara en förebild och 

leva som man lär,  så länge man är trovärdig. Man behöver alltså inte vara fysisk aktiv själv 

för att driva hälsofrågan framåt. Men man ska ha en daglig dialog och verka som ett stöd för 

sina medarbetare, då har man större chans att motivera till hälsa på ett informellt och 

avslappnat sätt. När hälsa ses som individens ansvar och inget som arbetsplatsen ska 

engageras i blir det lätt att inte bry sig och därmed inte ge det stöd som medarbetaren behöver. 

Människors beteende styrs enligt Svederberg et al (2001) inte alltid av medvetenhet, 
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beteendeforskning visar att en hel del av de faktorer som påverkar hälsan faktiskt är okända 

eller omedvetna för individen. 

 

Om individen har dåliga erfarenheter från hälsofrämjande arbete eller fysisk aktivitet kan det 

utgöra ett hinder. Ett konkret exempel från den här studien är när en respondent pratar om 

svårigheten att motivera och vara ett stöd för medarbetare över 60 år när det gäller fysisk 

aktivitet. Orsaken tycks i flera fall bero på att de inte har varit aktiva sedan de gick i skolan 

och att de har obehagliga upplevelser därifrån. Medarbetarnas erfarenheter av tidigare fysisk 

aktivitet kan därför utgöra ett hinder för en beteendeförändring. Kunskap om lärande är 

således en förutsättning för att på ett konstruktivt sätt arbeta och stötta medarbetare till en god 

hälsa. (Sverderberg et al, 2001). Det tycks vara så att det i dagsläget finns hinder för 

möjligheten att ta till sig kunskap och fatta beslut till ett förändrat beteende. Frågan är om 

förvaltningscheferna ser helheten bättre än medarbetarna och därmed har en annan syn på 

fördelen när det till exempel gäller träning på arbetstid eller nyttjandet av friskvårdsbidraget? 

Om det är så, finns det kanske en möjlighet att medarbetarna blir mer insatta i betydelsen av 

att vara fysisk aktiv och hur de kan påverka arbetssituationen, och kan därmed se sig som en 

del i något större som kan leda till ett bättre helhetstänk? 

 

När respondenterna pratar om stöd, nämns förutom chef och ledning externa resurser som 

företagshälsovård. Företagshälsovården upplevs positivt men används främst i frågor gällande 

rehabilitering och medicinska bedömningar. Respondenterna förknippar företagshälsovården 

med sjukdom istället för hälsa vilket inte är så konstigt då företagshälsovården enligt tradition 

har sin huvudsakliga inriktning på det ohälsoförebyggande arbetet (Hanson, 2004). Således 

finns det ingen efterfrågan av företagshälsovården när det gäller hälso- och förebyggande 

arbete. Företagshälsovården måste bli tydligare och anpassa sina tjänster till de nya 

marknadsvillkor som gäller och marknadsföra sina hälsofrämjande tjänster. Det ska vara 

naturligt för arbetsgivaren att vända sig till företagshälsovården oavsett om det gäller 

ohälsoproblem eller hälsofrämjande ambitioner (Hanson, 2004). Den ekonomiska aspekten 

ligger enligt respondenterna till grund till varför företagshälsovården inte nyttjas i större 

utsträckning. Angelöw (2002) menar dock att företag som vågar satsa på företagshälsovård 

har mycket att vinna. Med rätt kunskap, kompetens och vilja finns det stora möjligheter att 

effektivisera hälsoarbetet på arbetsplatsen. 
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Konklusion 
 

I studerad kommun finns det stora skillnader på synen kring hälsa och upplevelser om 

arbetsplatsen som en hälsofrämjande arena. Respondenterna pratar hälsa utifrån olika 

perspektiv och hälsoarbete tycks till stor del bero på chefens inställning till hälsofrågan. Vem 

som ansvarar för medarbetarnas hälsa arbetsgivaren eller individen själv råder det delade 

meningar om. Det övergripande temat i resultatet är; Nytt perspektiv på hälsa för att 

arbetsplatsen ska upplevas som en hälsofrämjande arena. Genom att vara en förebild, ha ett 

holistiskt synsätt, samt genom att ständigt sätta hälsofrågan på agendan inspirerar chefen 

medarbetarna att ta hälsofrågan på allvar. Hälsodialogen tycks vara mer levande inom 

förvaltningar där chefen är engagerad och själv är fysisk aktiv. På förvaltningar eller 

arbetsplatser där intresset för hälsa inte är lika stort, tenderar hälsa att diskuteras på ett mer 

formellt sätt utifrån sjuktal och sjukfrånvaro. Kunskap tillsammans med intresse för hälsa 

verkar således ligga till grund för den levande dialogen kring hälsa och hälsoarbetet som sker 

på arbetsplatsen.  

 

Implikation 
 

Allt hälsofrämjande arbete måste, för att vara framgångsrikt, vara väl förankrat i 

organisationen, från övergripande policys till medarbetarnivå. I kommunens friskvårdspolicy 

står det inget om hur det hälsofrämjande arbetet ska se ut och bedrivas. I friskvårdspolicyn 

står enbart förslag på subventionerade friskvårdsaktiviteter samt kontaktuppgifter till personer 

som ingår i friskvårdsgruppen. Vem som ansvarar för att motivera medarbetarna till god hälsa 

nämns inte. Förvaltningscheferna har således fria händer hur de vill ta sig an hälsoarbetet ute 

på förvaltningarna och hur nära samarbete de vill ha med företagshälsovården. De yttre 

förutsättningarna är tillsynes lika för förvaltningscheferna med det skiljer sig ändå i hur de tar 

sig an uppgiften. Det hälsofrämjande arbetet är således väldigt olika på respektive avdelning 

vilket till stor del beror på ledarnas kunskap och syn på hälsa. Chefernas syn på hälsa torde 

således vara en prioriterad fråga för studerad kommuns ledning eftersom chefen på de flesta 

arbetsplatser är en stark opinionsbildare. Arbetsplatser som vill skapa förutsättningar för hälsa 

bör således lyfta fram hälsofrämjandet till en strategisk fråga och i policydokument poängtera 

hälsofrågan samt anställa ansvariga som har kompetens i hälsofrågor.  
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