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SAMMANFATTNIG 

Arbetsplatsen är en viktig arena att arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser. 

Att arbeta med hälsa kan öka anställdas välmående samt motverka arbetsrelaterad sjukdom. 

Detta kan resultera i minskade sjukfrånvarokostnader.  

Inom vård och omsorg upplevs ofta dåliga psykosociala arbetsförhållanden i form av höga 

krav, bristande kontroll och dåligt socialt stöd. Det är således viktigt att arbeta med åtgärder 

som stärker den psykosociala arbetsmiljön.  

Denna studie syftar till att undersöka hur vårdanställda på en kommunal arbetsplats 

upplever det hälsofrämjande arbetet.  

Studien har genomförts med en kvalitativ ansats bestående av fem intervjuer med 

undersköterskor samt deras enhetschef på en kommunal arbetsplats . Analys skedde med 

hjälp av manifest innehållsanalys. 

Resultatet visade att arbetsplatsen jobbar med hälsofrämjande åtgärder som fokuserar på det 

sociala. Sammanhållning är något som anses stärka personalgruppen, därför anordnas olika 

gruppaktiviteter. Även den fysiska hälsan prioriteras med bidrag och friskvårdstimmar.  

Slutsatsen av resultatet betonar vikten av att hälsofrämjande arbete kommer till de anställdas 

intresse. Det är även viktigt att ledningen uppmuntrar och tillvaratar de idéer som 

framkommer från verksamheten. Hälsa är individuellt och olika insatser bidrar till hälsa hos 

olika personer. En nyckelfaktor för en god arbetsmiljö är sammanhållning i personalgruppen. 

Denna grundförutsättning anses viktigast och underlättar alla moment på arbetsplatsen.  

Nyckelord: Friskfaktorer, hälsofrämjande arbete, kvalitativa intervjuer, undersköterska, vård 

och omsorg 

  



   

ABSTRACT 

The workplace is a setting where it is important to work with health promotion and 

preventive measures. Working with health can increase the employee’s well-being as well as 

counteract work-related illnesses. This can result in reduced costs related to absence due to 

illness.  

The psychosocial work environment, with high demands, a lack of control and poor social 

support can affect the health negatively. Working with healthcare often perceives bad 

psychosocial work conditions. Therefore it's of essence to work towards interventions that 

can strengthen the psychosocial work environments. 

This study aims to explore how healthcare employees at a municipal workplace experience 

the health promotion work. 

The study has been conducted with the help of a qualitative approach consisting of five 

interviews. The sample for the study was four nurses and their employer at a municipal 

workplace. The material was analysed using a manifest content analysis.  

The results showed that the workplace works with health promotion that focused in on the 

social. Unity is believed to strengthen the staff, therefore different kinds of group activities 

arranged. Also the physical health is a priority by getting contribution and wellness-hours.  

The conclusions of the results emphasize the importance of working with health promotion in 

the interest of the employees. It is also important that the staff encourages and promotes the 

ideas that occur from the workplace. Health is individual, therefore different actions 

contribute to the wellness of different persons. A key factor for good work environment is 

unity among the working staff. This prerequisite is seen as the most important and alleviates 

all operations in the workplace. 

Keywords: health care, health factors, health promotion, nurse, qualitative interviews 
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1 INLEDNING 

Arbetsmiljön har en stor inverkan på människors hälsa och välbefinnande. Enligt 

Sveriges kommuner och landsting (2013) rapporterades 6,8 miljoner 

sjukpenningdagar i Sverige år 2013.  Detta är starkt förknippade med ohälsosamma 

arbetsförhållanden som exempelvis högt arbetstempo och höga krav (Lidwall & 

Marklund, 2011).  

Ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv är arbetsmiljön en betydelsefull arena att 

främja och förebygga hälsa i, både på individ-, grupp-, organisationsnivå. Eftersom 

människan befinner sig i arbetsmiljön cirka en tredjedel av sitt liv är det viktigt att 

arbeta med hälsa i arbetsmiljön.   

Människor som jobbar inom vård och omsorg upplever oftast dåliga psykosociala 

arbetsförhållanden och dessa yrken är också mest kvinnodominerande. 

Att förebygga ohälsa på arbetsplatsen är en skyldighet enligt lag. Däremot är det en 

frivillig åtgärd för arbetsgivaren att jobba hälsofrämjande. Det ligger i arbetsgivarens 

intresse huruvida hälsoarbete prioriteras på arbetsplatsen. 

Jag som författare till denna uppsats har ett intresse för insatser som främjar hälsa i 

det långa loppet och dess effekter. Därför har jag valt att studera en arbetsplats inom 

kommunal vård och omsorg som har haft en positiv utveckling vad gäller minskad 

sjukfrånvaro. Jag vill med denna studie få en ökad förståelse kring vilka friskfaktorer 

i arbetsmiljön som ligger bakom detta. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Hälsa 

World Health Organisation [WHO] (1998) definierar hälsa som ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte frånvaro av sjukdom 

eller handikapp. 

Det är dock svårt att konkret definiera begreppet hälsa eftersom det kan användas i 

olika sammanhang. Hälsobegreppet har genomgått en utveckling från att ha 

definierats som frånvaro av skada och sjukdom till att även innefatta upplevelser av 

meningsfullhet, känsla av sammanhang och välbefinnande. Hälsa ses förutom som 

frånvaro av sjukdom, även som en resurs för att skapa friskfaktorer som kan 

innebära god yttre miljö, bra bostadsmöjligheter, rekreationsmöjligheter och social 

gemenskap. Hälsa kan även ses som ett tillstånd av att vara i balans (Pellmer, 

Wramner & Wramner, 2012). Hälsokorset (figur 1) av Eriksson (1990) är en holistisk, 

som innebär helhetsbild, upplevelsemodell kring hälsa och sjukdom. Korset beskriver 

fyra dimensioner av hälsa kopplat till medicinska och subjektiva förklaringar. Den 

horisontella linjen i figur 1 förklarar vad hälso- och sjukvården anser är friskt och 

sjukt. Den vertikala linjen förklarar individens subjektiva upplevelse av hälsa och 

sjukdom, det vill säga om individen mår bra eller dåligt. 

 

Figur 1: Eriksson (1990) hälsokorset.  

Att befinna sig i högra hörnet längs upp är mest optimalt eftersom individen både är 

friskt enligt medicinskt expertis samt upplever en god hälsa. Att befinna sig längst 

ned i vänstra hörnet betyder att individen har en diagnostiserad sjukdom samt 

upplever ohälsa. Hamnar personen längst upp till vänster kan personen ha en 
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medicinsk ställd diagnos, men ändå uppleva hälsa och välbefinnande. Längst ned till 

höger är ett växande folkhälsoproblem. Det handlar om psykisk ohälsa som är 

stressrelaterad och som ibland inte kan förklaras i medicinska termer (Lindberg, 

2011). 

2.2 Folkhälsa 
Folkhälsa definieras sedan 1990-talet som det allmänna hälsotillståndet i ett land 

(Janlert, 2000). Begreppet folkhälsa används främst för att beskriva sjuklighet, 

dödlighet, levnadsvanor och hälsorisker i en befolkningsgrupp. Enligt Pellmer m.fl. 

(2012) beskrivs det även de olikheter i hälsa som existerar mellan grupper i 

befolkningen.  

2.2.1 Folkhälsoarbete 

Menckel (2004) tar upp promotion och prevention som är två begrepp relaterade till 

folkhälsoarbete. Promotion, som står för främjande, fokuserar på att skapa stödjande 

miljöer för bättre hälsa. Prevention, som betyder förebyggande, riktar sig mot en 

specifik målgrupp för att utesluta eller minska risker för skador och ohälsa. Dessa två 

synsätt kompletterar varandra i fråga om hälsoarbete. Hälsofrämjande arbete bör, 

enligt Menckel, beröra både på individnivå samt på organisationsnivå. WHO (1986) 

definierar hälsofrämjande arbete som en process som ger människor möjlighet att 

kontrollera och förbättra sin hälsa. Hälsa ska inte ses som ett mål utan som en resurs 

i vardagslivet. Vanliga begrepp inom arbetshälsoarbete är friskvård, som riktar sig 

mot individen, eller psykosocialt arbete, som ser över organisationen. Det är en 

kombination av dessa två insatser som vill uppnås (Menckel, 2004).  

2.2.2 Hälsans bestämningsfaktorer 

En befolknings hälsa avläses av samspelet mellan levnadsförhållanden, individens 

livsstil och förutsättningar att fatta hälsosamma beslut, befolkningens åldersstruktur, 

ärftliga förhållanden och resurser i samhället (Pellmer m.fl., 2012).  

Figur 2 visar Dahlgren och Whiteheads (2007) illustration av hälsans 

bestämningsfaktorer. Här visas vilka faktorer som kan påverka hälsan positivt och 

negativt utifrån olika nivåer. Första nivån är faktorer som kön, ålder och ärftliga 

faktorer. Nästa nivå berör individuella livsstilsfaktorer som rökning, kost, motion, 

alkohol och så vidare. Nivån därefter innefattar samhälleliga och lokala nätverk som 

socialt stöd, sociala relationer och andra viktiga personer. Fjärde nivån innebär 

levnadsvillkor och arbetsförhållanden som utbildning, arbetsmiljö, arbetslöshet, 

hälso- och sjukvård och bostäder. Översta nivån behandlar generella 

socioekonomiska, kulturella och miljörelaterade faktorer vilket innebär graden av 

jämlikhet i samhället, graden av social stabilitet och så vidare. Arbetsmiljön ingår 
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bland de faktorer som påverkar hälsan, därför är detta en viktig arena att jobba 

hälsofrämjande på. Karasek och Theorell (1990) tar upp att arbetsrelaterad psykisk 

och fysisk ohälsa är en stark riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar.  

Figur 2: Illustration av hälsans bestämningsfaktorer (Dahlgren och Whiteheads, 2007). 

2.3 Hälsa i arbetslivet  
WHO (2010) definierar begreppet hälsosamma arbetsmiljöer som en arbetsplats där 

anställda tillsammans med ledningen samarbetar för att utveckla åtgärder som 

främjar och förebygger hälsa, trygghet och välmående på arbetsplatsen. 

2.3.1 Arbetsmiljöns politiska förankring 

Redan 1986 betonar Ottawadeklarationen vikten av att skapa stödjande miljöer för 

hälsa. Vidare utvecklas detta begrepp och år 1991 tar Sundsvallsdeklarationen upp 

betydelsen av sektorövergripande samarbete och partnerskap för att arbeta med 

folkhälsofrågor. Arbetsplatsen tillsammans med bland annat skola och sjukhus är en 

av de viktigaste arenorna för folkhälsoarbete. Arbetsplatsens hälsa påverkar 

psykiska-, mentala- och ekonomiska-aspekter samt socialt välmående vilket i sin tur 

har inverkan på hälsan i familjen och samhället (WHO, 1997).   

2.3.2 Hälsa 21 och de nationella folkhälsomålen 

Hälsa 21 är ett internationellt policydokument som utvecklats av 

världshälsoorganisation vilket innehåller 21 mål för att förbättra hälsan i världen. 

Bland dessa ingår mål för hälsa i arbetsmiljön där krav på att fler stora företag i 

Sverige ska tillämpa principer för en hälsofrämjande arbetsplats (WHO, 1999). 

Hälsa 21 har legat till grund för de elva folkhälsomålen i Sverige. Ett av målen berör 

hälsa i arbetslivet, där utgångspunkten är att de fysiska och psykiska kraven i 
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arbetslivet balanseras mot människans möjlighet till god hälsa genom hela sitt aktiva 

arbetsliv. Att arbeta främjande och förebyggande med hälsa anses skapa 

förutsättningar för god hälsoutveckling i arbetsmiljön (Socialdepartementet, 2008).  

2.3.3 Arbetsmiljölagen 

Arbetsmiljölagen ställer höga krav på arbetsmiljön som ska eftersträva trygg och 

säker miljö fysiskt, psykiskt samt socialt. Fokus ligger dock endast på att förebygga 

ohälsa och olycksfall, inte på att jobba hälsofrämjande. Det vill säga att 

hälsofrämjande insatser är ej lagförda (Arbetsmiljölagen, SFS, 1977:1160). Det räcker 

inte att endast förebygga ohälsa, utan det är viktigt att insatser som främjar hälsa 

också genomförs (Regeringen, 2008).  

2.3.4 Historiskt perspektiv av hälsoarbete på arbetsplatser 

Hälsoarbete på arbetsplatser har utvecklats sedan 1970-talet då fokus låg på 

sjukdomar och riskfaktorer samt förändring av dåliga levnadsvanor hos individen. 

Under den här tiden förbisågs de organisatoriska, sociala och miljömässiga 

hälsoaspekterna. På 1980-talet infördes allt mer program som var riktade för att 

motverka vissa riskfaktorer inom arbetsmiljön. Programmen riktade sig mot 

individens hälsa med exempelvis stresskurser, hälsokontroller, kost- och 

motionsprogram och så vidare, dock fortfarande inget på organisations nivå. Under 

1990-talet började ett mer tvärvetenskapligt synsätt för arbetsmiljöhälsa ta form och 

begreppet hälsofrämjande arbetsplatser dök upp i Sverige. Med en mer holistisk syn 

värdesattes flera bestämningsfaktorers inverkan och här börjar organisatoriska och 

miljömässiga insatser tillämpas. Nu börjar hälsofrämjande arbete innebära att både 

arbetstagaren och ledningen strävar efter att förändra arbetsplatsen till en hälsosam 

miljö (Chu m.fl., 2000). I slutet av 1990-talet uppstod en explosion av 

sjukskrivningar. Det nya decenniet inleddes av fortsatta långtidssjukskrivning främst 

bland kvinnodominerade yrken (Bjurvald, 2004). 

Samhällsförhållanden, regeländringar eller konjunkturförhållanden genom åren, kan 

ses som faktorer som påverkade sjukskrivningarnas förändring. Undersökningar 

visar att sjukfrånvaron är högre när arbetslösheten är låg, det vill säga vid 

högkonjunktur. När risken för arbetslöshet ökar leder det till att individens villighet 

att sjukskriva sig minskar. En annan förklaring kan även vara att vid högkonjunktur 

ökar arbetstempot vilket leder till att fler sjukskriver sig (Lidwall, Marklund, 

Skogman Thoursie, 2004). 

2.3.5 Socioekonomiska hälsoskillnader i arbetsmiljön 

Psykosociala stressfaktorer, lägre självkänsla och mer depressioner är vanligare 

bland personer med låg socioekonomisk status jämfört med personer med hög 

socioekonomisk status (Kristenson, 2012). Även andra studier visar att mentala 
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hälsoproblem är vanligare i lägre socioekonomiska grupper. Dessa problem ökar och 

är några orsaker som leder till sjukskrivningar (Stenbeck & Persson, 2006). Kvinnor 

som arbetar inom vård- och omsorgssektorn är en grupp som tillhör de lägre 

socioekonomiska grupperna. Denna grupp rapporterar sämre arbetsförhållanden och 

generellt sämre hälsa än andra yrkesgrupper (Karolinska institutets 

folkhälsoakademi, 2009). Däremot anser Dellve, Karlberg, Allebeck, Herloff och 

Hagberg (2006) att yttre socioekonomiska skillnader som orsak till sjukfrånvaro 

endast står för en liten del av hälsan på arbetsplatsen. De menar på att interna 

faktorer som ledarskap, verksamhetsstyrning och organisation har en större 

betydelse.  

2.3.6 Arbetsplatsen som hälsofrämjande arena 

Arbetsplatsen är en av de mest utvecklade arenorna för att jobba med 

folkhälsoarbete. Fokus har främst varit på arbetsrelaterad hälsa men även på 

sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser där hem och fritid inkluderas 

(Pellmer m.fl., 2012). Sociala-, moraliska- och ekonomiska argument tyder på att 

arbetsplatsen är en av de effektivaste arenorna att arbeta med hälsa på för att skapa 

välmående hos individen, dess familj och på så sätt samhället (Black, 2012). 

Ytterligare ett argument till varför hälsoarbete ska utföras på arbetsplatsen är för att 

individen tillbringar stor del av sitt liv på sitt arbete och med arbetsplatsen som arena 

nås en stor del av befolkningen (Pellmer m.fl., 2012).  

Välmående på arbetsplatsen leder till en känsla av hälsosamt tillstånd och motverkar 

därmed skador, stress, depression och liknande symptom. Detta medför minskad 

sjukvårdskostnad för arbetsgivare. Hälsa på arbetsplatsen ska vara bestående och 

inte något som införs i form av olika tillfälliga projekt, det ska vara en självklarhet i 

livet (Kossek, Kalliath & Kalliath, 2012).  

Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser skiljer sig i olika kommuner eftersom det är 

upp till var kommun att styra och organisera över sin verksamhet och 

personalpolitik. Dessa skillnader kan därför kopplas till skillnader i hälsa och 

sjukfrånvaro (Hemström, 2002). 

2.3.7 Framgångsfaktorer i arbetsmiljöarbetet 

De fyra nyckelfaktorerna till god arbetshälsa är den fysiska arbetsmiljön, den 

psykosociala arbetsmiljön, de individuella hälsoresurserna och engagemanget på 

organisationsnivå (WHO, 2010). Lindberg (2011) förklarar att framgångsrika faktorer 

till att uppnå ett positivt arbetsmiljöklimat är aktivt och systematiskt 

arbetsmiljöarbete (SAM) på arbetsplatsen, lagom arbetsbelastning, ökat inflytande 

och delaktighet, konstruktivt ledarskap, kompetensutveckling, friskvårdsaktiviteter, 

personalekonomiska bokslut och samarbete med företagshälsovård och liknande. 

God hälsa och välbefinnande har positiv inverkan på sjukfrånvaro, 

personalomsättning, arbetsolycksfall och skador, arbetstillfredsställelse och 
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produktivitet. Viktiga faktorer för att lyckas är att möta medarbetarens behov, att 

ledningen deltar aktivt, en välfungerande kommunikation, att den anställde 

engageras och att åtgärderna är mätbara. För att skapa en hälsosam arbetsplats 

räcker det inte med att endast genomföra enstaka interventioner. Istället krävs 

processer som blir en del av verksamhetens helhet, att det implementeras i ordinarie 

verksamhet, fortsätter att vara verksam och att den ständigt utvecklas. Det är arbetet 

och arbetsplatsen som ska vara hälsofrämjande inte ett projekt som varar under 

kortare tid (Lindberg, 2011).  

2.4 Psykosocial arbetsmiljö 

Senare forskning har påvisat att höga krav och otillräckligt inflytande i samband med 

litet beslutsutrymme är en bidragande faktor till långtidssjukskrivning bland kvinnor 

i Sverige (Sandmark, 2007). I en studie bland vårdanställda i Sverige visade det sig 

att sjukfrånvaro var starkt förknippat med hög arbetsbelastning i kombination med 

mycket ansvar. Arbetssituationerna beskrevs ofta som tidspressade och därmed 

stressiga (Dellve, Hadzibajramovic & Ahlborg, 2011).  

Arbetsmiljöverket (2013) anser att psykosociala faktorer som kan bidra till ohälsa 

uppstår vanligast vid stor arbetsmängd och högt arbetstempo.  Även genom 

monotont arbete, oklara förväntningar och roller, ständiga förändringar, konflikter, 

ensamarbete samt den fysiska miljön.  

Psykosociala arbetsmiljöfaktorer kan struktureras på olika förklaringsnivåer: 

arbetsgivar- och ledningsnivå, organisations- och arbetsenhetsnivå, arbetsgruppsnivå 

samt individnivå. Hälsofrämjande åtgärder på individnivå kan vara individuell 

hälsobedömning, hälsokontroll, stödsamtal, friskvård och arbetsmiljöutbildning. På 

organisations- och arbetsenhetsnivå utgör ledarskapet en avgörande faktor. Ett 

utvecklingsinriktat ledarskap där medarbetarna får uppskattning för sina 

arbetsprestationer, uppmuntras att delta i viktiga beslut samt får möjligheter till 

kunskapsutveckling bidrar till god arbetsmiljö (Åkerlind, Eriksson, Ljungblad, 

Larsson, 2012).  

2.4.1 Krav/kontroll/stöd-modellen 

Arbetsrelaterad stress kan uppkomma då lågt beslutsutrymme/kontroll över 

situationen kombineras med höga krav. Stress uppstår vid för stor arbetsmängd, 

otydliga förväntningar på arbetsinsatserna och liknande företeelser.  Detta orsakas av 

organisatoriska och sociala förhållanden på arbetsplatsen. För att förklara den 

psykosociala arbetsmiljön, har Karasek och Theorell (1990) utvecklat 

krav/kontroll/stöd modellen (se figur 3). Modellen tyder på att låg kontroll och höga 

krav är relaterat till sämre psykiskt välmående, medan om individen upplever hög 

kontroll över arbetssituationen i relation med rimliga krav har detta god inverkan på 

hälsan. En tredje dimension i form av social stöd tillför en betydande roll i hälsan. 
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Stöd kan komma från kollegor, arbetsgivare och andra i närmiljön. Det har även 

visats att trots krav och kontroll på arbetsplatsen kan vara bristande kan hög grad av 

socialt stöd främja psykosocial hälsa. Empowerment, som betyder egenmakt, är en 

friskfaktor i arbetslivet som innebär att ge ansvar och handlingsutrymme till de 

anställda. Detta kallas ”bottom up-styrt” istället för att ledningen styr allt uppifrån, 

”top down”. Ökad egenkontroll och eget handlingsutrymme bidrar till balans mellan 

krav och kontroll i arbetssituationen (Forsberg & Starrin, 1997). 

 

 

 

 
Figur 3: Krav/kontroll/stöd-modell (Karasek & Theorell, 1990). 

2.4.2 Sociala relationer på arbetsplatsen 

Hogh m.fl. (2012) nämner tidigare forskning som påvisar att händelser som 

personliga trakasserier, mobbing eller hotfulla beteenden på arbetsplatsen ger 

allvarliga hälsokonsekvenser hos individen. 

Organisationens kultur för policy och dess etiska aspekter som berör respekt för alla 

medarbetare samt stöd för en hälsosam livsstil har betydelse. Ledningens ledarstil 

när det kommer till tvåvägs kommunikation, stöd och feedback, förhandlingsförmåga 

och respekt för medarbetare har en viktig roll för den psykosociala hälsan (WHO, 

2010). Stöd och hjälp av sina närmsta chefer förebygger rollkonflikter som vanligtvis 

uppstår inom vård- och omsorgsarbetet. Med rollkonflikter menas att tvingas göra 

uppgifter på ett sätt som tycks skulle kunna göras annorlunda, brist på resurser och 

krav från olika personer. Mindre rollkonflikter på arbetsplatsen har stor inverkan på 

det sociala klimatet i arbetsgruppen (Åkerlind m.fl., 2012).  
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2.5 Problemformulering och avgränsning 
Undersköterska tillhör ett av de vanligaste yrkena bland arbetande kvinnor i Sverige 

(Sandmark, 2011). År 2011 var det ca 689 300 anställda inom kommun, varav 31 

procent (211 900) av dessa jobbade inom vård och omsorgssektorn. Inom kommun 

dominerar antalet anställda kvinnor med totalt 549 877 personer i jämförelse med 

139 419 män i hela riket (Sveriges kommuner och landsting, 2013). Service- och 

omsorgsyrken är den kategori som har flest sjukskrivningar som orsakas av psykisk 

sjukdom (Statistiska centralbyrån [SCB], 2012). Stora könsklyftor uppstod då 

kvinnors sjukskrivningar ökade betydligt snabbare än männens fram till år 2002. 

Detta år uppmättes det högsta talet sjukskrivningar och därefter började antalet 

sjunka. Antalet sjukskrivningar har blivit färre men ligger fortfarande på en hög nivå 

(Sandmark, 2011). 

Hälsofrämjande insatser är ej lagförda till skillnad från sjukdomsförebyggande 

insatser (Arbetsmiljölagen, SFS, 1977:1160). Det har visats att anställdas 

självskattade hälsa hänger ihop med kommunens hälso- och arbetsmiljöinsatser. 

Kommuner med ett aktivt hälso- och arbetsmiljöarbete har en lägre sjukfrånvaro 

(Åkerlind. m fl, 2012). 

Arbetsplatsen i denna uppsats har haft en intressant utveckling vad gäller 

arbetsmiljön. Arbetsplatsen är ett kommunalt gruppboende med särskilt stöd under 

LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det finns nio stycken 

anställda och majoriteten av personalen är undersköterskor varav de flesta jobbat 

mer än tio år inom vård och omsorg. Det är en kvinnodominerad arbetsplats då den 

ordinarie personalgruppen enbart består av kvinnor. Endast en man var under en 

kortare period ordinarie anställd på arbetsplatsen, däremot kommer det ibland in 

manliga vikarier. Under de senaste 13 åren har stora förändringar i arbetsmiljön 

skett. Åren 1999-2000 blev fyra ordinarie anställda långtidssjukskrivna och 

arbetsmiljön var inte hälsosam. Idag ser arbetsplatsen helt annorlunda ut i frågan om 

sjukskrivningar och arbetsplatsen kom tvåa i en utmärkelse av årets verksamhet 

inom kommunen (Enhetschef, personligt meddelande, 9 april, 2013). Av dessa 

anledningar görs en närmare studie på vilka faktorer som är bidragande till 

verksamhetens framgång.  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet är att undersöka hur vårdanställda på en kommunal arbetsplats upplever de 

hälsofrämjande insatserna. 

Frågeställningar:  

- Vilka individuella hälsofrämjande insatser upplevs bidra till en god arbetsmiljö? 

- Vilka organisatoriska hälsofrämjande insatser upplevs bidra till en god arbetsmiljö? 

- Vad upplevs viktigast för en god arbetsmiljö på arbetsplatsen? 
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4 METOD 

4.1 Studiedesign och datainsamling 

Denna studie genomförs med hjälp av en kvalitativ ansats och enskilda intervjuer.  

Enligt Patel och Davidsson (2011) så är denna form av ansats bra att genomföra om 

fokus är på att undersöka upplevelser och uppfattningar av ett visst fenomen. Denna 

studie fokuserar på att undersöka upplevelser av hälsofrämjande arbetet på en 

kommunal arbetsplats och således är intervjuer bra att genomföra för att få reda på 

upplevelser kring det hälsofrämjande arbetet.  Författaren av studien avgränsade sig 

och fokuserade därför endast på de hälsofrämjande insatser som genomförs på 

arbetsplatsen. Sjukdomsförebyggande arbete har därav inte nämnts i 

undersökningen. Studien genomförs med induktivt förhållningsätt vilket enligt 

Olsson och Sörensen (2011) betyder att studien inte avser att analysera resultatet mot 

tidigare teorier och modeller. Däremot kommer tidigare teorier och modeller kopplas 

in i analysen för att stärka diskussionen av resultatet. 

4.2 Val av intervjupersoner 
Till denna studie har ett ändamålsenligt urval använts. Detta betyder enligt Clifford 

(1997) att urvalet väljs ut utifrån det valda syftet och med tydliga kriterier. Till denna 

studie har fem deltagare valts ut, fyra är undersköterskor på den valda 

gruppbostaden och en är deras enhetschef. Urvalet utgår från personalgruppen som 

består av totalt nio anställda. De flesta på arbetsplatsen är utbildade undersköterskor 

och har jobbat mer än tio år inom kommunal vård och omsorg. Det är en 

kvinnodominerande arbetsplats då den ordinarie personalgruppen enbart består av 

kvinnor, därav kommer den här undersökningsgruppen endast använda sig av 

kvinnliga anställda. Kriterierna var att kvinnorna skulle arbetat inom vård och 

omsorgsyrket i minst tio år. Anledningen till att deltagarna ska ha arbetet mer är tio 

år är för att få en mer erfaren synvinkel och kunna se hur det hälsofrämjande arbetet 

upplevts under en längre tidsperiod. I resultatet kommer undersköterskornas åsikter 

granskas och sammanställas med enhetschefens uttalanden för att få olika synvinklar 

på det hälsofrämjande arbetet.   

Intervjupersonerna kontaktades genom att enhetschefen tillfrågade vilka i 

personalgruppen som ville ställa upp i studien utifrån de kriterier som gällde. 

Därefter fick författaren kontaktuppgifter till var deltagare och kontaktade dessa via 
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mail för att förmedla informationsbrev och för att boka in intervjutillfällen. Tiderna 

för intervjuerna anpassades utifrån intervjupersonens tillgänglighet. Samtliga 

intervjuer gjordes under deltagarnas arbetstid. 

4.3 Genomförande av intervjuer 
Innan intervjuerna påbörjades utfördes två pilotstudier på intervjuguiden med syfte 

att prova om frågorna i intervjuguiden är välformulerade och lättförstådda. Dessa 

utfördes på utomstående personer inom samma yrkesområde. På detta sätt ökas 

enligt Patel och Davidsson (2011) trovärdigheten i studien. 

Intervjuerna gjordes via Skype som är en videokonversation över internet. 

Anledningen till att Skype används som insamlingsmetod beror på att 

undersökningsgruppen befinner sig i en annan del av landet. Intervjuerna under 

samtalen spelades in. Detta utfördes på deltagarnas arbetstid i arbetsplatsens 

kontorsutrymme. Samtalen tog mellan 20-60 minuter att genomföra varav själva 

intervjuerna i samtalet tog mellan 11-36 minuter. Efter varje intervju erbjöds 

intervjupersonerna att kontakta författaren om något skulle vilja tilläggas i efterhand. 

Intervjuerna var semi-strukturerade och innehöll ett antal förberedda frågor som 

hela intervjun bygger på. Semi-strukturerade intervjuer innebär att forskaren skriver 

ner några frågor som är så pass öppna att de ger intervjupersonen stor frihet att 

utforma svaren, och följdfrågor uppstår utefter de svaren som framkommer (Patel & 

Davidson, 2011).  

Frågorna i intervjuguiden (se bilaga 1) är inspirerade av Arbetsmiljöinstitutets 

användarmanual för QPS Nordic. Detta är ett frågeformulär om arbetslivet som 

utprovats i Skandinavien (Dallner m.fl., 2000). Frågeformuläret användes som stöd 

för att formulera nya frågor till den aktuella studiens intervjuguide.   

4.4 Analys 
Efter att intervjuerna spelats in transkriberades materialet från tal till text. Totalt 

blev det 2o sidor nedskriven intervjutext. Materialet bearbetades med inspiration av 

en manifest innehållsanalys. Detta innebär enligt Clifford (1997) att på ett 

vetenskapligt sätt analyserar textdokument med fokus på det som uttalats under 

intervjuerna. En manifest innehållsanalys beskriver det synliga i texten till skillnad 

från latent analys som tolkar underliggande innebörder.  

Analysmetoden har inspirerats av Granheim och Lundmans (2004) beskrivning av en 

innehållsanalys. När en innehållsanalys genomförs plockas meningsenheter ut ur 

textmaterialet. Dessa kondenseras till kortare formuleringar för att sedan kodas och 

sorteras in i gemensamma kategorier (Granheim & Lundman, 2004). Det aktuella 
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materialet analyserades med frågeställningarna som utgångspunkter. Författaren 

började med att markera var del i materialet som berörde någon av 

frågeställningarna med färgpennor där var färg symboliserade varsin frågeställning. 

De markerade meningsbyggnaderna plockades sedan ut och reducerades till korta 

formuleringar som därefter kodades. Vidare därefter sorterades dessa in under de 

olika kategorierna/frågeställningarna (se tabell 1). Skratt och liknande företeelser 

markerades inom parenteser i materialet för att tydliggöra tolkningen av texten inför 

analyseringen.   

Tabell 1: Tillvägagångssätt av manifest innehållsanalys (egen konstruktion efter 

Granheim och Lundman, 2004). 

Meningsbyggnad Kondenserad 
meningsbyggnad 

Kod  Kategori 

(frågeställning) 

”För vi har en bra 

arbetsplats och kollegorna 

är jättebra. Det är jättebra 

här. Vi har bra 

sammanhållning. Vi hittar 

på saker tillsammans och... 

vi har så… Jag trivs här, 

jättebra. Jag tror att andra 
tycker så. ” 

”Vi har bra 
sammanhållning” 

Sammanhållning Vad är viktigast för en 
god arbetsmiljö 

 

4.5 Etiska överväganden 
Denna studie har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) etiska principer. 

Intervjudeltagarna samt enhetschefen har fått information om forskningens syfte, 

vilket uppfyller informationskravet genom att deltagarna informerades om studien. 

Vidare skickades missivbrev (se bilaga 2) ut. Missivbrevet innehöll informerat 

samtycke som enligt Samtyckeskravet innebär att deltagaren själv får bestämma över 

sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002).  

Alla insamlade uppgifter under studien har endast använts för detta 

forskningsändamål, vilket enligt Vetenskapsrådet (2002) ingår i nyttjandekravet. 
Efter att transkriberingen var genomförd raderades alla inspelade intervjuer för att 

ingen obehörig skulle kunna komma över materialet. Forskaren har klargjort för 

deltagarna att konfidentialitetskravet kommer att efterföljas vilket innebär att 

deltagarnas identiteter och personuppgifter garanteras största möjliga sekretess, med 

undantag på enhetschefens uttalanden som valts att identifieras i resultatet. Detta 

beslut har noga diskuterats med enhetschefen som gett godkännande. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att om något som kan leda till obekväma konsekvenser 
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uppstår under studiens gång ska detta behandlas med bästa möjliga profession. Detta 

har noga övervägts när beslutet om att identifiera en av deltagarna i studien togs.  

4.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 
För att kvalitetssäkra forskning används begreppen validitet och reliabilitet. Validitet 
innebär att skaffa användbara mätinstrument till studien. Reliabilitet innebär att 
mätningen är tillförlitlig, det vill säga att det som mäts är relevant för att besvara 
studien (Patel & Davidson, 2011). I en kvalitativ studie kan reliabiliteten aldrig 
garanteras eftersom intervjupersonerna svarar med egna ord och utifrån sin 
individuella situation, så det är svårt att lyckas återskapa exakt samma resultat 
(Clifford, 1997). I kvalitativ forskning används därför sällan begreppet reliabilitet 
eftersom det inte går att skatta kvalitativa tillförlitligheten med siffror (Patel & 
Davidson, 2011).  

För att kvalitetssäkra kvalitativa undersökningars tillförlitlighet mäts fyra 
delkriterier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och 
konfirmera. Att skapa trovärdighet i ett forskningsresultat innebär både att kunna 
säkerställa att forskningen utförts enligt de regler som ska följas samt att de personer 
som varit inblandade ska bekräfta att resultatet uppfattats rätt av forskaren. 
Överförbarhet handlar om att få en djup och fyllig beskrivning av verkligheten som 
studeras för att kunna bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. 
Pålitlighet motsvarar reliabiliteten i kvantitativ forskning och innebär att forskaren 
ska anta ett granskande synsätt. Detta genomförs genom tydliga redogörelser av varje 
fas i forskningsprocessen som sedan kan granskas av andra forskare. Möjlighet att 
styrka och konfirmera säkerställs genom att forskaren agerat i god tro, det vill säga 
att forskarens personliga värderingar eller teoretisk inriktning ej påverkat 
undersökningen (Bryman, 2011). 

Författaren har följt de regler som gäller vid undersökningen samt varit noga med att 
det som framkom i studien tolkades rätt genom att återupprepa och reflektera 
intervjupersonens uttalanden. Överförbarheten säkerställdes genom omfattande 
intervjuer som skapade en verklighetstrogen beskrivning. Ingen annan forskare har 
tagit del av materialet vilket försvagar pålitligheten, däremot har forskaren bearbetat 
materialet noggrant och analyserat med ett granskande sätt.  
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5 RESULTAT 

5.1 Individuella insatser i arbetsmiljön 

Personalen i studien beskriver god hälsa som balans i livet och en kombination av 

fysiskt och psykiskt välmående. Förutsättningarna för god hälsa hos var och en 

varierar en aning. Deltagarna värdesätter främst goda sociala förutsättningar. Fysiskt 

välmående är också något som värderas på arbetsplatsen. En fråga om vad hälsa 

innebär för individen besvarades enligt nedan: 

”Att må bra psykiskt och fysiskt. Ja, alltså att man trivs med sig själv, med sitt 

arbete och med sin familj, och det är ju många plan som spelar stor roll.” IP1 

5.1.1 Gemensamma aktiviteter 

Verksamheten anordnar gärna gemensamma aktiviteter som bidrar till att stärka 

sammanhållningen i arbetsgruppen, vilket stöttas av ledningen. Aktiviteterna kan 

vara allt ifrån grillkvällar och att träna tillsammans till att göra resor eller arrangera 

fester.  

”Att man drar ihop gruppen. Att man träffas, kanske går ut och grillar 

tillsammans.” IP2 

Ledningen upplevs stöttande till gemensamma aktiviteter som stärker de sociala 

relationerna. Dessa aktiviteter är oftast självbekostade och görs vid sidan av arbetet. 

När frågan om vad som är värdefullast för den personliga hälsan besvarades frågan 

bland annat på följande sätt: 

”Gemenskapen tror jag är det bästa. Att man kan göra saker tillsammans.” IP1 

5.2 Organisatoriska insatser i arbetsmiljön 

Studiegruppen uppfattar ett generellt uppsving inom vård- och omsorgssektorn vad 

gäller hälsa, detta tillvaratas på olika sätt ute i verksamheterna. Personalen upplever 

ett engagemang från ledningen, vilket ger en positiv verkan för en god arbetsmiljö.  
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5.2.1 Strategi för hälsofrämjande arbete från organisationsnivå 

Den enhetschef som ansvarar för den aktuella verksamheten, samt fyra andra 

arbetsplatser som inte var med i undersökningen, uppfattar att det hälsofrämjande 

arbetet skiljer sig på verksamheterna. Detta kan tydligt kopplas till verksamhetens 

eget intresse och engagemang i hälsa. På den arbetsplats där studien genomförts 

upplever enhetschefen utifrån sitt perspektiv att personalen inte bara pratar om hälsa 

utan faktiskt gör någonting av det. 

”… jag upplever i alla fall att de är väldigt intresserad av hälsa… alltså både 

gemensamma aktiviteter som är socialt främjande… och även fysiska 

aktiviteter.” Enhetschef 

Enhetschefen anser att nyckeln till att få hälsofrämjande arbete verksamt på en 

arbetsplats är motivationsarbete, det vill säga uppmuntring idéer som kommer från 

verksamheten, istället för att implementera insatser som tycks vara hälsofrämjande. 

Gruppens engagemang styr det hälsofrämjande arbetet. 

”…det är lättare att jobba med hälsa i en grupp som själv är intresserade och 

som är aktiva och sporrar varandra.” Enhetschef 

5.2.2 Hälsoinspiratörer 

Verksamheten har två så kallade hälsoinspiratörer bestående av några ur 

personalgruppen som frivilligt vill jobba och ansvara för att främja hälsa på 

arbetsplatsen. Att ha personer som ansvarar för hälsa på arbetsplatsen upplevs 

underlätta bibehållandet av hälsofrämjande arbetet. Hälsoinspiratörer har funnits i 

cirka två år på den aktuella arbetsplatsen och anses som en viktig resurs för 

hälsoarbetet.  

”Det är ju jättebra att vi har en hälsoinspiratör, för de kan ju sätta igång nått.” 

IP2 

Deras uppgift är att verka drivande på arbetsplatsen för att hitta på aktiviteter och 

samtala med ledningen vid hälsofrågor och liknade. Även övriga i arbetsgruppen får 

komma med förslag på aktiviteter, det är inte endast hälsoinspiratörerna som 

bestämmer. Hälsoinspiratörerna går även på inspirationsträffar där de samlar hela 

kommunens hälsoinspiratörer och samtalar om vad som fungerar bra och utbyter 

tips och idéer mellan verksamheterna. Alla verksamheter i kommunen har dock inte 

en hälsoinspiratör eftersom det är en frivillig insats.  

”Många verksamheter har det (hälsoinspiratörer), men tyvärr inte alla.” 

Enhetschef 
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5.2.3 Ekonomiska resurser 

I studien framkom att ledningen bidrar med ekonomiska resurser i hälsofrämjande 

syfte. Verksamheten har fått göra vissa inköp vilket upplevs positivt från personalen. 

Bland annat har några ”bungy-stavar” köpts in för att kunna nyttjas av personalen i 

syfte att främja fysisk aktivitet. Arbetsplatsen får regelbundna bidrag, 100 

kronor/månad, för att köpa frukt till arbetsplatsen. Dessutom finns även en budget 

för att köpa in fika vid arbetsplatsträffar/möten.  

”Vi får pengar en gång i månaden som vi får köpa frukt för i gruppbostaden. 

Det är ju hälsofrämjande att man får ta en frukt när blodsockret sjunker så 

man känner sig lite piggare.” IP1 

Det finns ytterligare ett bidrag som kallas ”300-kronan” som innebär att kommunen 

stödjer olika aktiviteter där minst tre anställda, kan även vara från andra 

arbetsplatser, gör en aktivitet tillsammans. Det kan vara allt från spa till att gå på 

hockey tillsammans. Vid dessa tillfällen betalar kommunen ut 300 kronor till varje 

deltagare för att kunna genomföra aktiviteten. 

”Då får man ersättning med 300 kronor per person om man vill till exempel 

gå ut och äta eller ta något spa eller någonting.” Enhetschef 

Alla anställda inom kommun har tillgång till gratis gym på två olika gym i samhället 

samt gratis bad. Detta upplevs vara den mest utnyttjade och värdefulla 

hälsofrämjande förmånen tillsammans med friskvårdstimmen.  

”.. också att vi har gratis bad och vi har gratis träning, det kompletterar 

(hälsoinspiratörernas arbete). Och att friskvårdstimmen känns som att den är 

viktig.” IP4 

5.2.4 Friskvårdstimme 

Enligt kommunens riktlinjer om friskvård har alla anställda rätt att ta ut en timme 

friskvård i veckan med förutsättningar att verksamheten tillåter det. Detta är något 

som upplevs förbättrat och som idag utnyttjas effektivare. Denna framgång uttrycks 

bero främst på personalens starka relation och att de månar om varandra. Därför 

prioriteras det att friskvårdstimmen ska kunna utnyttjas av alla och ses som en viktig 

resurs för hälsan på arbetsplatsen.  

”Vi ger ju varandra den möjligheten att vi kan ta ut friskvård, det är ju 

jättebra.” IP2 

5.2.5 Arrangemang 

Arrangemang av olika slag nämns som en insats som upplevs bidra till 

sammanhållning och gemenskap. Dessutom känner personalen en viss uppskattning 

och prioritering från ledningens sida i dessa sammanhang.  
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”Att man uppmuntrar också till gemensamma aktiviteter utanför arbetet.” 

Enhetschef 

Alla anställda inom kommun erbjuds periodvis att delta i gruppträningar som 

exempelvis zumba, gympa eller box som anordnas endast för kommunens anställda. 

Andra sociala tillställningar har även anordnas från personal inom kommun, samt att 

kommun står för en årlig julfest för samtliga anställda.  

”De skickar ut på mailen att man får prova på zumba, eller nu är det gympa 

eller nått sånt där.” IP1 

5.2.6 Stöd, uppmuntran och uppskattning 

Personalen betonar vikten av ett stöd uppifrån som har en mycket avgörande roll för 

en god arbetsmiljö. De känner att uppmuntran och uppskattning är betydelsefullt och 

framkommer i olika former från arbetsgivarens sida. Bland annat via arrangemang 

som anordnas. Det kan vara som nämnts ovan julfester, luncher och andra 

aktiviteter. Något som också framkommit är att känslan av att få träffas i 

arbetsgruppen prioriteras av ledningen. Som ett exempel när någon större aktivitet 

anordnas i gruppen så är ledighetsansökan inte något som hindrar att alla inte kan 

delta. Enhetschefen anser att stötta aktiviteter som stärker arbetsgruppen är av stor 

vikt. 

”Man får ju uppmuntran. Man får ju beröm och.. det har vi ju inte alltid fått… 

mer kompetent ledning skulle jag vilja säga.” IP4 

5.3 Betydelsefulla förutsättningarna för en god arbetsmiljö 

5.3.1 Socialt 

Det framkom tydligt att det viktigaste för att uppnå ett gott klimat på en arbetsplats 

är den sociala biten. God sammanhållning och gemenskap är förutsättningar som 

stärker personalgruppen.  

”Sen är det ju gemenskap också. Vi som jobbar här är ju som, vi är ju mån om 

varandra också.” IP4 

Gruppen jobbar mycket på att främja den sociala biten genom gemensamma 

aktiviteter som tidigare nämnts i form av exempelvis grillkvällar. Personalgruppen 

anser sig ha en stark sammanhållning och umgås även mycket på fritiden trots att 

åldersspridningen är väldigt stor. Enhetschefen reflekterar över hur den aktuella 

arbetsgruppen prioriterar tid med varandra i jämförelse mot andra personalgrupper. 

Med en enad grupp växer även andra kvalitéer starkare.  
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”Sen märker man ju hur viktigt det är att alla de här bitarna fungerar också. 

Vi har ju fått ett bättre samarbete också… Man får ju bättre kommunikation 

än att det ska bli massa missförstånd.” IP4 

5.3.2 Kommunikation 

Kommunikation i olika former mellan personalgruppen och ledningen påstås 

välfungerande. Även muntlig kommunikationen inom gruppen och 

problemhantering anses vara bra på arbetsplatsen.  

”På arbetsplatsen tycker jag att man ska kunna prata, alltså alla i 

arbetsgruppen ska kunna prata med varandra. Att man törs prata med 

varandra. Alltså just den här psykosociala arbetsmiljön tycker jag är 

jätteviktig… jag har ju varit i arbetsmiljöer där det är jättedåligt psykosocialt. 

Så att för mig är det ju jätteviktigt.” IP2 

5.3.3 Positiv inställning 

Med gott samarbete är det lättare att ha en positiv inställning. Vikarier som kommer 

in till arbetsplatsen har bland annat visat tacksamhet genom att sända in dagens ros i 

den lokala tidningen. Detta upplevs bero på det positiva bemötandet som 

arbetsplatsen erbjuder. Enhetschefen berättar att fokus läggs på att lyfta positiva 

saker som uppstår i verksamheten, istället för att haka upp sig på det negativa. 

Positivt tänk verkar vara ett ledord inom verksamheten. 

”När man haft det riktigt dåligt på sitt jobb, då lär man sig se mer det som är 

positivt och lär sig fokusera på det… man kanske inte gör så stor sak av 

småsaker så att säga... det är kanske mer inställningen.” IP4 

5.3.4 Personlig utveckling 

Förutom ovanstående faktorer nämns även personlig utmaning och utveckling som 

en viktig resurs, tillsammans med ansvar och meningsfullhet, att känna att jag gör en 

bra sak på jobbet.  

”Att man känner att jag har ett meningsfullt, det känns som att jag går inte till 

jobbet och känns som en robot, utan det känns bra när jag är på jobbet.” IP4 

5.3.5 Engagemang 

Chefens engagemang och delaktighet är en mycket betydande del som gör att allt som 

ovan nämnts ges möjlighet till att genomföras.  

”Sen att man har en chef som har engagemang och som lyssnar på en. Och 

som tar reda på saker som man inte vet, som är delaktig. Och att man liksom 
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känner förtroende att man kan fråga om man funderar över nått och så här.” 

IP4 
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Metodval 

Studiens syfte var att undersöka hur vårdanställda på en kommunal arbetsplats 

upplever det hälsofrämjande insatserna. Detta avser att undersöka upplevelser, vilket 

kvalitativa metoder står för (Olsson & Sörensen, 2011). Kvalitativ metod skapar 

förståelse för ett sammanhang genom att insamla fakta tills att författaren har 

tillräckligt med information och uppnår en ”mättnad” (Eliasson, 2006). Hade syftet i 

studien varit att mäta och jämföra statistik hade, enligt Olsson och Sörensen (2011), 

en kvantitativ metod varit ett lämpligare metodval.  

Enligt Eliasson (2006) är en fördel med kvalitativ studie att den är flexibel, vilket 

innebär att forskaren kan anpassa sig efter situationen och huruvida forskningen 

utvecklar sig. Ett exempel på flexibilitet, enligt Eliassons, är att datainsamlingen inte 

behöver ha någon viss begränsning, utan forskaren fortsätter intervjua tills det inte 

längre behövs eller finns tillgängligt material. Detta anses ha uppnåtts eftersom 

svaren i intervjuerna varierade samtidigt som vissa delar blev upprepande, vilket 

bekräftade att det viktigaste har nämnts flera gånger. Eliasson (2006) nämner också 

att kvalitativa metoders syfte inte är att generalisera stora sammanhang, därför kan 

författaren inte påstå att studien gäller för alla kvinnor inom kommunalt vård och 

omsorgsyrke.  

Enskilda intervjuer var ett bra val då studien syftade till att bilda uppfattningar kring 

vad som upplevdes som betydelsefullt för varje enskild individ utan att de påverkades 

av varandra. Eftersom hälsa kan betyda olika för alla människor ville författaren se 

till att få varje deltagares personliga uppfattning. Kvale och Brinkmann (2009) 

nämner att svårigheter som kan uppkomma, vid enskilda intervjuer, är balansen 

mellan att som intervjuare inte vara totalt opersonlig och samtidigt vara professionell 

i samtalet. Det måste finnas ett socialt avstånd och samtidigt ett utrymme och en 

tillåtande miljö som gör att deltagaren känner sig trygg att öppna sig. Denna aspekt 

sågs inte som en svårighet i den aktuella studien, vilket troligast i det här fallet beror 

på det ämnet som studien handlade om. Den här studien söker efter positiva 

synpunkter och inte upplevelser som berör känsliga, nedvärderande eller negativa 

utelämningar.  
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Många hälsoinsatser som utövas på arbetsplatsen kan ses som både 

sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande. I den här studien valde författaren att 

avgränsa studiens syfte till att endast fokusera på de insatser som genomförs ur ett 

hälsofrämjande perspektiv.  

6.1.2 Val av intervjupersoner 

Eftersom författaren valde att undersöka en arbetsgrupp där arbete med hälsa är 

framgångsrikt och syftet var att fördjupa sig i vad som ligger bakom denna framgång, 

var urvalsgruppen väl ämnat för uppgiften. Kriteriet var att deltagarna skulle jobbat 

inom vård och omsorgsyrket i minst tio år för att få en rättvis bedömning av 

upplevelser genom åren i verksamheten. Urvalet gjordes i samarbete med 

enhetschefen som personligen tillfrågade de personer på verksamheten som 

uppfyllde kriterierna, varav dessa frivilligt fick anmäla sig att ställa upp i studien. Det 

faktum att personalen var medveten om att enhetschefen kände till studien och vilka 

som valde att delta kan ha viss inverkan på resultatet. Detta var en risk som 

författaren befarade och ett beslut som togs utifrån de förkunskaper som författaren 

hade om verksamhetens positiva utveckling. Detta är något som funnits i åtanke och 

diskuterats i analysen.  

Urvalsgruppen visade sig ha en stor åldersspridning vilket var en bonus som inte 

förväntats. Detta gav resultatet ett bredare spektrum med perspektiv från olika 

åldersgrupper. Där framkom individernas syn på hälsa, hälsofrämjande insatser och 

vad som värderas mest betydelsefullt på arbetsplatsen framkom. Att avsluta med att 

intervjua enhetschefen var ett givande komplement som blev en nyttig synvinkel på 

det hälsofrämjande arbetet.  

6.1.3 Genomförandet 

När enhetschefen informerade urvalsgruppen om studien uppstod en del 

tveksamheter från deltagarna då de tvivlade på sin förmåga att bidra med rätt 

information. Alla utvalda deltog ändå, inget avhopp uppstod. En omständighet som 

uppstod var brisande internetuppkoppling som störde vid ett intervjutillfälle. När 

detta skedde avbröts intervjun och ett nytt tillfälle bokades in för att få bästa möjliga 

kvalitet på intervjuerna för att inte påverka studien. Deltagarnas inställning till att 

använda Skype vid intervjutillfällena varierade eftersom en viss ovana med tekniken 

upplevdes. Vanligast var att det kändes obekvämt och nervöst i början och efter att 

presentationen gjorts upplevdes det mer avspänt och lättsamt. Vissa hade inga 

problem alls med den ”ovanliga” intervjuformen. Det kan vara så att nervositeten 

som uppstod, inte påverkat resultatet mer än vad en intervju när intervjuaren och 

deltagaren träffas fysiskt skulle ha gjort.  

Den första intervjun till studien kändes lite ovan, därför följdes intervjuguiden näst 

intill punktligt. Få följdfrågor utöver de nedskrivna uppstod. Istället var det lätt att 

samtalet svävade iväg från ämnet en aning. Nästkommande intervjuer förbättrades 
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genom att författaren var bekväm och samtalen kändes mer spontana. Det var även 

lättare att hålla den röda tråden i samtalet och fokusera på det intervjupersonen sa 

som berörde frågeställningarna. Det kan vara svårt att uppskatta hur länge ett samtal 

kommer att pågå. Intervjuernas längd varierade beroende på hur deltagaren valde att 

formulera sig. I missivbrevet angav författaren att tiden för intervjuerna skulle ta 30-

60 minuter. I detta inräknades den totala tiden för hela samtalet. Detta 

överensstämde näst intill med verkligheten. I det här fallet hade missivbrevet 

skickats ut innan testintervjuerna genomfördes. Nästa gång kan författaren försäkra 

sig om intervjutiderna genom att göra en testintervju innan missivbrevet skickas ut.  

Intervjuerna spelades in med en diktafonfunktion som finns på telefonen. Den 20 

sidor långa transkriberingen tog mycket tid och trots att intervjuerna hade bra 

kvalitet så var det ändå inte alltid lätt att höra exakt vad som sades. Därför fick 

materialet lyssnas igenom många gånger för att rättfärdiga det som sagts. Deltagarna 

har inte tagit del av utskrifterna. Dessa finns däremot att erhålla på personlig 

begäran.  

6.1.4 Analysmetoden 

Eftersom en innehållsanalys aldrig tidigare gjorts av författaren under studietiden 

upplevdes detta som en utmaning. Materialet analyserades med inspiration av en 

manifest innehållsanalys av Granheim och Lundman (2004). Anledningen till att 

Granheim och Lundmans innehållsanalys inte följdes till fullo bygger på att 

författaren hittade ett system som förenklade processen, men fortfarande baserades 

på samma grundprinciper. Svårigheterna var att utförligt och tydligt redovisa 

tillvägagångssättet. Däremot ansåg författaren att detta tillvägagångssätt gav ett 

rättvist resultat. 

Som tidigare nämnts analyserar en manifest innehållsanalys det synliga i texten, det 

vill säga att inga underliggande tolkningar görs liksom i en latent innehållsanalys. En 

manifest innehållsanalys ansågs av författaren som ett lämpligare val då inga 

tolkningsfel som påverkar resultatet kunde uppstå.  

6.1.5 Etiskdiskussion 

Under studiens genomförande har de etiska principerna beaktats i syfte att ta hänsyn 

till intervjupersonerna utan motgång. Deltagarna fick själva bestämma om de ville 

delta i intervjuerna genom att själva anmäla sin medverkan enligt samtyckeskravet. 

En styrka hade varit om författaren personligen kontaktat urvalsgruppen för att 

undvika att studien påverkas av det faktum att enhetschefen kände till vilka som 

deltog i intervjuerna.  

Intervjupersonerna fick ta del av studiens syfte innan intervjuerna utfördes enligt 

informationskravet. Nyttjandekravet uppfylldes genom att informationen som 
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deltagarna har delgett har förvarats noga och med största möjliga sekretess samt har 

endast använts i denna studie. 

Konfidentialitetskravet har beaktats genom att intervjuerna har gjorts anonyma med 

koder och är citerade på ett sätt som gör att det inte ska gå att urskilja vem som sagt 

vad. Enhetschefens citat kommer dock inte bli anonymt inom verksamhetens kretsar.  

Den berörda personen har informerats och godkänt detta. Anledningen till att 

författaren övervägt att förbise denna etiska princip är eftersom studien inte 

behandlar känsliga eller kritiska ämnen som kan leda till negativa konsekvenser samt 

att inga olämpliga uttalanden framkom. Kvale och Brinkmann (2009) betonar att 

etiska problem kan uppstå under hela intervjuundersökningen. Därför bör forskaren 

göra genomtänkta val under planeringen för att undvika kritiska och känsliga frågor 

som blir svåra att kunna redovisa. Vid rapportering är frågan om konfidentialitet 

viktig samt att förutse vilka konsekvenser som kan uppstå när rapporten publiceras.  

Vetenskapsrådet (2002) anser att vad som kan vara etiskt känsligt varierar för olika 

fall och utgångspunkten är alltid att de berörda och andra i dess närhet inte ska bli 

kränkta eller uppleva obehag. Även Kvale och Brinkmann (2009) tar upp att när en 

kvalitativ studie genomförs är det viktigt att överväga vilka konsekvenser som kan 

uppstå bland deltagarna. Det gäller både vilken känslighet ämnet har för 

intervjupersonen eller vilka påföljder studien kan medföra deltagarna. 

6.1.6 Trovärdighet, tillförlitlighet 

Studiens resultat påverkas enligt Kvale och Brinkmann (2009) först av 

intervjuguidens kvalitet. Därför utfördes två pilotstudier för att testa intervjua på 

personer i forskarens närhet som jobbar inom liknande områden. Då upptäcktes 

vilka frågor som fungerade bra och som inte passade eller vilka som upprepandes, 

samt vad som saknades i intervjun. Genom testintervjuerna fick författaren även 

träna på att utföra intervjuer innan det gällde på riktigt. Patel och Davidson (2011) 

nämner att en pilotstudie är fördelaktigt för att testa en viss uppläggning. 

Intervjuerna som spelats in transkriberades noggrant till dataskrivet material för att 

inte tappa någon information och på så sätt behålla sin tillförlitlighet.  

Eftersom en egenstrukturerad manifest innehållsanalysmetod efter Granheim och 

Lundmans (2004) gjordes, tolkades materialet med fokus på det som sägs, inte 

genom att läsa mellan raderna och skapa nya uppfattningar. Bryman (2011) nämner 

att följa strukturen för en innehållsanalys gör studiens resultat giltigt. Detta 

bevisades genom att resultatet överensstämde med intervjuernas innehåll. Resultatet 

har medfört att författaren har kunnat besvara syftet och frågeställningarna och 

därför har det som avsetts att undersöka undersökts. 

De felkällor som kan påverkat studiens trovärdighet är som tidigare nämnts det 

faktum att deltagarna var medvetna om att deras enhetschef är insatt i studien. Detta 

är något som tagits i beaktning. De tekniska problem som uppstod var betydelselöst 

för studiens kvalitetinverkan eftersom detta enkelt åtgärdades.  



   25 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Individuella hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen 

På verksamheten anses förutsättningar för god hälsa varierar mellan sociala 

tillgångar och fysiskt välmående. Därför är det svårt att generalisera och påstå att en 

viss insats bidrar till bättre hälsa. Individuell hälsa kan klargöras med Hälsokorset av 

Eriksson (1990) där hälsa förklaras utifrån medicinska eller subjektiva upplevelser, 

det vill säga sjukdom och hälsa. Hälsokorset kan avläsa var individen befinner sig i 

relation till frisk eller sjuk och mår bra eller mår dåligt. Det bevisas tydligt att 

individer kan befinna sig i olika stadier av välmående trots sjukdom eller tvärtom. 

Det förklarar att hälsa är individuellt och olika faktorer värdesätts för den personliga 

hälsan. Därför är det viktigt att låta hälsofrämjande insatser komma från 

personalgruppens intresse istället för att införa påtvingade insatser som 

organisationen anser hälsofrämjande. 

Att trivas i arbetsgruppen är det som värderas främst i den aktuella verksamheten. 

Detta stärks genom att arbetsgruppen anordnar gemensamma aktiviteter. 

Sammanhållningen och gemenskapen i arbetsgruppen är hälsofrämjande faktorer 

som upplevs prioriteras och uppmuntras från organisationsnivå. Karasek och 

Theorell (1990) menar att stöd från bland annat kollegor har en betydande roll för 

hälsan. Därför är socialt stöd en värdefull faktor att arbeta med. 

Fysiskt välmående är också något som tillvaratas bland individerna genom de 

insatser och bidrag som kommer från organisationsnivå. Lindberg (2011) nämner 

bland annat friskvårdsaktiviteter och företagshälsovård som viktiga faktorer för att 

främja den individuella hälsan på arbetsplatsen. 

6.2.2 Organisatoriska hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen 

Utöver insatser som främjar den sociala hälsan bidrar arbetsgivaren med resurser i 

form av förutsättningar för att utöva fysisk aktivitet. Detta ges genom att 

tillhandahålla med gratis bad- och gymträning, samt att stå för gruppträningar. I 

kombination med den friskvårdstimmen som får tas ut en gång i veckan ger detta 

förutsättningar för att främja sin hälsa på individnivå. Ledningen står även för andra 

ekonomiska bidrag som exempelvis olika inköp på personalens förfrågan samt frukt- 

och fikabidrag. Dessa ekonomiska resurser som arbetsgivaren väljer att prioritera på 

hälsa ses väldigt positivt. Lindberg (2011) påpekar vikten av att hälsofrämjande 

arbete implementeras i verksamheten istället för enstaka interventioner som varar 

under en kortare period. Detta är något som den aktuella verksamheten lyckats med 

genom de insatser som finns för personalen. 

En annan insats som ska främja hälsan på arbetsplatsen är att kommunen strävar 

efter att ha frivilliga hälsoinspiratörer ur personalgruppen på varje verksamhet. 

Dessa ses som en stor tillgång på arbetsplatsen för att bibehålla det hälsofrämjande 
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arbetet. Åkerlind m fl. (2012) nämner i tidigare forskning att på samma sätt utnämna 

personal på arbetsplatsen för hälsoarbete är en positiv insats. Deltagande bland 

personalen och gott ledarskap är framgångsrikt för en god hälsa på arbetsplatsen. 

Även en annan undersökning har visat att verksamheter som involverar sin personal 

att utveckla planer och strategier för hälsa och välmående är de som uppnår en mest 

hållbar intervention (Black, 2012). 

6.2.3 Förutsättningar för en god arbetsmiljö 

Sammanhållning och gemenskap ansågs vara personalgruppens största styrka. Detta 

arbetas det med på olika sätt genom bland annat gemensamma aktiviteter. 

Personalgruppen upplever ett starkt stöd från ledningen när det kommer till att 

arbeta ihop gruppen. Detta stöd har en avgörande roll för att lyckas arbeta 

hälsofrämjande och för att skapa det öppna och positiva klimat som den aktuella 

arbetsplatsen har byggt upp. Liksom i Karasek och Theorells (1990) 

krav/kontroll/stöd-modell har det visats att hög grad av socialt stöd trots bristande 

krav och kontroll på arbetsplatsen, främjar den psykosociala hälsan. Stödet behöver 

inte endast komma från arbetsgivare utan även från kollegor och andra i närmiljön.  

För en bra sammanhållning krävs även att kommunikation och problemhantering 

fungerar i gruppen samt gentemot ledningen, det vill säga sådant som påverkar den 

psykosociala hälsan i arbetsgruppen. Som nämnts i bakgrunden ur WHO (2010) har 

ledningens ledarstil när det kommer till två-vägs kommunikation, stöd och feedback, 

förhandlingsförmåga och respekt för medarbetare en viktig betydelse för den 

psykosociala hälsan. Här ingår även uppmuntran och att visa uppskattning som i 

arbetsgruppen upplevs som befintlig från både arbetskamrater och ledningen i 

verbalform och i form av arrangemang.  

För att uppnå god hälsa på arbetsplatsen är det många aspekter som ska spela in. 

Enhetschefen betonar vikten av att låta hälsofrämjande arbete komma från 

personalgruppens eget intresse och uppmuntra det som får dem att må bra. På 

samma sätt beskriver Lindberg (2011) att nyckelfaktorer på arbetsplatsen är att möta 

medarbetarnas behov, att de anställda engageras, att ledningen deltar aktivt och en 

välfungerande kommunikation. Även Åkerlind m fl (2012) förklarar att ett ledarskap 

där personalen får uppskattning för sina prestationer, erbjuds möjligheter till 

kunskapsutveckling och uppmuntras att delta i viktiga beslut, leder till god hälsa på 

arbetsplatsen. Detta kan liknas med empowerment som är ”bottom up”- styrt, det vill 

säga att personalen ges handlingsutrymme och ansvar på arbetsplatsen (Forsberg & 

Starrin, 1997). 

Det kan vara svårt för ledningen att arbeta hälsofrämjande på en arbetsplats som inte 

är intresserade av hälsa eller har någon som vill engagera sig i detta. Då gäller det att 

tillvarata och lyfta upp de idéer som väl framkommer och motivera personalen att 

jobba vidare på dessa.  
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6.3 Praktisk tillämpning och vidare forskning 
Denna rapport skulle kunna inspirera andra verksamheter och arbetsplatser till att 

prioritera hälsofrämjande arbete, samt hur det ska arbetas med på bästa sätt. 

Vidare skulle det vara intressant att göra studier på andra verksamheter i samma 

kommun som inte har samma framgång vad gäller hälsa och jämföra vilka skillnader 

som upplevs vara bakomliggande. Även koppla in fler enhetschefer för att ta reda på 

deras syn på hälsofrämjande arbete.   
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7 SLUTSATSER 

Hälsofrämjande insatser som utförs på verksamheten utgår utifrån att uppmuntra 

personalen att jobba hälsofrämjande på det sätt som passar dem bäst. Tillvarata idéer 

som kommer från verksamheten eftersom det är där insatserna ska utföras. 

Hälsa är individuellt och olika insatser bidrar till hälsa hos olika personer. En 

nyckelfaktor för en god arbetsmiljö är sammanhållning och gemenskap i 

personalgruppen. Denna grundförutsättning anses viktigast och underlättar alla 

moment på arbetsplatsen.  

Från organisationsnivå handlar det om att agera stöttande, visa engagemang och 

skapa förutsättningar till de idéer som framkommer från personalgruppen.  
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE 

 

 

Välkomna	  och	  tacka	  för	  att	  personen	  vill	  ställa	  upp.	  Stor	  betydelse	  för	  studien.	  

Presentera	  studiens	  syfte	  och	  de	  etiska	  övervägandena.	  

Förklara	  hur	  intervjun	  kommer	  gå	  till	  och	  hur	  lång	  tidsåtgång.	  

Be	  om	  lov	  för	  inspelning.	  

Påpeka	  att	  alla	  synvinklar	  är	  viktiga.	  

Frågor	  innan	  intervjun	  påbörjas?	  

Starta	  inspelningen.	  

Inledande	  öppningsfrågor:	  	  

Kan	  du	  presentera	  dig	  själv	  med	  namn,	  ålder,	  utbildning?	  

När	  började	  du	  intressera	  dig	  för	  vårdyrket?	  

Hur	  kommer	  det	  sig	  att	  du	  började	  jobba	  på	  den	  här	  arbetsplatsen?	  

Har	  du	  jobbat	  inom	  någon	  annat	  yrke,	  vilket/vilka?	  

Vad	  anser	  du	  är	  fördelar	  med	  yrket?	  

	   Har	  du	  haft	  funderingar	  på	  att	  byta	  jobb/plugga?	  

Vad	  tror	  du	  andra,	  exempelvis	  vikarier,	  tycker	  om	  arbetsplatsen?	  

Definitionsfråga:	  Vad	  är	  hälsa	  och	  välmående	  för	  dig?	  	  

Vad	  anser	  du	  är	  viktigt	  för	  hälsa	  på	  arbetsplatsen?	  

Frågor	  relaterat	  till	  frågeställningarna:	  

• Hur	  upplever	  du	  att	  hälsofrämjande	  insatser	  prioriteras	  på	  er	  arbetsplats?	  	  

o Vilka	  insatser	  genomförs?	  

• Hur	  upplever	  du	  att	  det	  arbetas	  med	  hälsa	  på	  arbetsplatsen?	  



   

• Vilka	  hälsofrämjande	  insatser	  tycker	  du	  är	  mest	  betydelsefulla	  för	  din	  personliga	  

hälsa?	  

• Vilka	  insatser	  har	  fungerat	  i	  verksamheten	  under	  en	  längre	  tid?	  

• Vilka	  förutsättningar	  ges	  på	  er	  arbetsplats	  för	  att	  främja	  hälsa?	  

• På	  vilket	  sätt	  engagerar	  sig	  ledningen?	  

• Vad	  anser	  du	  är	  viktigast	  för	  dig	  i	  ditt	  yrke?	  (Det	  sociala,	  trygghet,	  

meningsfullhet,	  lön,	  flexibilitet,	  personlig	  utveckling	  osv?)	  

• Hur	  bibehåller	  ni	  en	  positiv	  arbetsmiljö	  på	  er	  arbetsplats?	  (lappar,	  möten	  osv?)	  

	  

Avslutningsfråga:	  	  

• Hur	  upplever	  du	  det	  hälsofrämjande	  arbetet	  inom	  vårdyrket	  i	  dag	  jämfört	  med	  

för	  10	  år	  sedan?	  

o Finns	  det	  någon	  tydlig	  förändring?	  

• Finns	  det	  något	  övrigt	  du	  vill	  tillägga?	  

 

Tack för din medverkan! 

 

  



   

 

BILAGA 1: INFORMATIONSBREV 

Hej! 

Mitt	  namn	  är	  Linda	  Johnsson	  och	  studerar	  sista	  terminen	  inom	  det	  Folkhälsovetenskapliga	  
programmet	  på	  Mälardalens	  Högskola.	  Jag	  arbetar	  nu	  med	  mitt	  examensarbete	  som	  syftar	  
till	  att	  undersöka	  hur	  vårdanställda	  på	  en	  kommunal	  arbetsplats	  upplever	  det	  
hälsofrämjande	  arbetet.	  Studien	  kommer	  att	  baseras	  på	  enskilda	  intervjuer	  där	  är	  du	  en	  av	  
de	  utvalda	  deltagarna.	  Du,	  tillsammans	  med	  fyra	  andra,	  är	  utvalda	  för	  denna	  studie	  och	  din	  
medverkan	  kommer	  att	  bidra	  med	  betydelsefull	  kunskap	  till	  denna	  studie.	  	  

Intervjun	  kommer	  att	  ske	  genom	  Skype	  som	  beräknas	  ta	  ungefär	  30-‐60	  minuter	  att	  
genomföra.	  Hela	  intervjun	  kommer	  att	  spelas	  in	  för	  att	  underlätta	  vidare	  analys	  och	  
bearbetning.	  Materialet	  kommer	  att	  förvaras	  säkert	  enligt	  personuppgiftslagen	  och	  endast	  
användas	  av	  mig	  för	  att	  sedan	  förstöras.	  Studien	  kommer	  att	  följa	  etiska	  åtaganden	  vad	  
gäller	  konfidentialitet,	  det	  vill	  säga	  att	  ingen	  av	  deltagarna	  kommer	  att	  kunna	  identifieras	  i	  
arbetet	  och	  den	  information	  som	  insamlas	  kommer	  endast	  att	  användas	  till	  denna	  studie.	  
Medverkan	  i	  studien	  är	  helt	  frivillig	  och	  det	  går	  att	  dra	  sig	  ur	  när	  som	  helst	  under	  studiens	  
gång.	  	  

Studien	  kommer	  att	  finnas	  tillgänglig	  att	  ta	  del	  av	  via	  Mälardalens	  Högskola	  och	  kan	  även	  
skickas	  till	  dig	  om	  så	  önskas.	  	  

Jag	  är	  mycket	  tacksam	  för	  din	  medverkan!	  

Eskilstuna	  2013.	  
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070-3225363         Joachim.wallin@mdh.se	  
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