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SAMMANFATTNING 

Företaget Kaba AB är verksamma inom lås- och säkerhetssystem och har ca 50 anställda. 
Företaget har under det senaste sex månaderna gjort en satsning för att främja 
medarbetarnas hälsa genom så kallad rörlighetsträning. Författaren hade etablerad kontakt 
med företaget och därmed förförståelse för företagets arbetssituation och de utmaningar som 
finns med att arbeta hälsofrämjande på en arbetsplats. Författaren hade intresse att ta reda 
på om det genomförs fler hälsofrämjande insatser på företaget och medarbetarnas 
upplevelser av dem. Många medarbetare upplever sig stressade samt har värk i nacke, axlar, 
rygg och händer. Kaba AB kan använda denna studie som en utvärdering av deras 
hälsofrämjande arbete och därefter se hur det kan utvecklas i framtiden. Liknande 
verksamheter kan ta del av denna studie och sedan implementera liknande insatser i 
verksamheten.  

Syftet med studien var att undersöka medarbetarnas upplevelser kring de hälsofrämjande 
insatser som genomförts på arbetsplatsen samt hur de önskar att insatserna ska utvecklas. 
För att svara på syftet användes en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer. 
Intervjupersonerna var medarbetare på företaget Kaba AB. Datamaterial samlades in och 
analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med ett manifest förhållningssätt. 
Resultatet visade att det fanns ett missnöje med hur informationen gavs. Informationen om 
de hälsofrämjande gavs på olika sätt och upplevdes spretig. Medarbetarna på Kaba AB 
erbjöds olika typer av hälsofrämjande insatser. De upplevde sig nöjda med de insatser som 
fanns men önskade mer delaktighet från ledningens sida. I framtiden önskar medarbetarna 
att bli sedda av ledningen och att de befintliga insatserna fortsätter samt att fler insatser görs 
för att främja deras arbetsliv och hälsa.   

Nyckelord: Arbetsplatsen, Delaktighet, Hälsofrämjande insatser, Krav-kontroll-
stödmodellen, Medarbetare 

 

  



ABSTRACT 

Kaba AB is a company that provides locks and security systems. They have about 50 
employees and during the past six months have made health promotions in form of mobility 
training. Many of the employees feel stressed and have developed pain in their neck, 
shoulders, back and hands. With this health promotion the expectation from the company 
was to promote the employee’s health.   

The aim of this study was to investigate the employees’ experiences of the establish health 
promotion and how they want them to continue. To find out the aim the study used a 
qualitative method with semi structured interviews. The respondents were employees at 
Kaba AB. The data material was collected analyzed using a content analysis with a manifest 
approach. The result showed that there was a dissatisfaction of how the information was 
given to the employees. The information about health promotion came from different 
communication paths and the employees perceived it as less structured. Kaba AB offered 
differed type of health promotions. The employees were satisfied with the health promotions 
but wished that the management did participate more. In the future the employees at Kaba 
Ab wished for better communication with the management so they feel that they are being 
seen and heard. They want the established health promotions to keep going and more 
promotions to promote good health and everyday work.  

Keywords: Health promotion, Participation, Co-workers, Demand- control- support model, 
Workplace 

 



INNEHÅLL 

1	 INTRODUKTION ................................................................................................................ 1	

2	 BAKGRUND ...................................................................................................................... 2	

2.1	 Beskrivning av begreppet hälsa, folkhälsa och hälsofrämjande .......................... 2	

2.2	 Arbetsliv och hälsa .................................................................................................... 3	

2.2.1	 Arbetsplats viktig arena för hälsofrämjande insatser ............................................ 3	

2.2.2	 Delaktighet & inflytande på arbetsplatsen ............................................................ 3	

2.3	 Kaba AB ...................................................................................................................... 4	

2.4	 Teoretiska perspektivet ............................................................................................. 5	

2.4.1	 Krav- kontroll och stödmodellen ........................................................................... 5	

2.5	 Problemformulering ................................................................................................... 5	

3	 SYFTE ................................................................................................................................ 6	

3.1	 Frågeställningar ......................................................................................................... 6	

4	 METOD .............................................................................................................................. 6	

4.1	 Metodval ...................................................................................................................... 6	

4.2	 Urval ............................................................................................................................ 6	

4.3	 Planering och genomförande av datainsamling ..................................................... 7	

4.4	 Analys av intervjumaterial ......................................................................................... 7	

4.5	 Kvalitetskriterier ....................................................................................................... 10	

4.6	 Etiska aspekter ......................................................................................................... 10	

5	 RESULTAT ...................................................................................................................... 11	

5.1	 Arbetssituation och beskrivningar av en hälsofrämjande arbetsplats .......... Error! 
Bookmark not defined.	

5.2	 Information från olika håll ....................................................................................... 11	

5.2.1	 Förbättring av informationsvägarna .................................................................... 12	

5.3	 Upplevelsen av de hälsofrämjande insatserna ..................................................... 12	

5.3.1	 Medarbetarnas deltagande i de hälsofrämjande insatserna .............................. 13	

5.3.2	 Medarbetarnas delaktighet i valet av hälsofrämjande insatser .......................... 14	



5.3.3	 Insatsernas påverkan på medarbetaren ............................................................. 14	

5.4.1	 De befintliga insatsernas fortsättning ................................................................. 15	

5.4.2	 Önskan om förändringar i det hälsofrämjande arbetet ....................................... 15	

5.4.3	 Viktigt att bli sedd av ledningen .......................................................................... 16	

6	 DISKUSSION ................................................................................................................... 17	

6.1	 Metoddiskussion ...................................................................................................... 17	

6.2.1	 Diskussion om information av hälsofrämjande insatser ..................................... 21	

7	 SLUTSATSER ................................................................................................................. 24	

7.1	 Förslag till hälsofrämjande arbete .......................................................................... 24	

REFERENSLISTA ................................................................................................................. 25	

 

BILAGA A MISSIVBREV 

BILAGA B INTERVJUGUIDE  
 

 



1 

1 INTRODUKTION  

Människor ägnar en stor del av sin vakna tid på arbetsplatsen. Därför är det en aktuell arena 
för hälsofrämjande insatser. En god och hållbar arbetsmiljö ger inte enbart vinster för 
individen utan kan också resulterar i högre lönsamhet för organisationen och lägre kostnader 
för samhället. 

Delaktighet och inflytande är några av de mest grundläggande förutsättningar för en god 
folkhälsa. Dessa ingår också som ett av elva folkhälsomål i arbetet för folkhälsa i Sverige som 
syftar till att uppnå en god hälsa på lika villkor i hela befolkningen. På arbetsplatsen påverkas 
människors hälsa och välmående av individens möjlighet att påverka sin arbetssituation. 
Medarbetare får bättre prestationsförmåga och hälsa om de upplever att de kan hantera 
arbetsplatsens krav, har möjlighet att påverka sin egen arbetssituation och upplever stöd från 
ledning, chefer och kollegor. Vid hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen kan 
medarbetarnas delaktighet påverka insatsens utfall. Om medarbetarna får möjlighet att vara 
delaktiga i beslut om hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen ökar också chanserna för 
insatserna att bli lyckade.  

Intresset för hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen väcktes under en kurs i arbetsliv och 
hälsa. Förhoppningen med denna studie är att undersöka medarbetarnas upplevelser kring 
hälsofrämjande insatserna som är genomförda på arbetsplatsen. Innan intervjuerna 
påbörjades fanns vetskap om att en av de hälsofrämjande insatserna var rörlighetsträning. 
Intresse fanns därför av att undersöka vilka fler hälsofrämjande insatser som erbjuds de 
anställda på Kaba AB.  

Resultatet kommer kunna bidra till att företaget i denna studie får vetskap om sina 
medarbetares upplevelser av de hälsofrämjande insatserna och hur dessa skulle kunna 
utvecklas i framtiden.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Beskrivning av begreppet hälsa, folkhälsa och hälsofrämjande 

Begreppet hälsa formulerades av WHO (1946) under en konferens där de Förenta 
Nationernas länder deltog. Definitionen formulerades, “Health is a state of complete 
physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” 
(WHO, 1994, s. 2).  

För att skapa möjliga förutsättningar för förbättrad hälsa krävs grundläggande faktorer som 
fred, trygghet, inkomst, livsmedel, utbildning samt helhets- och hållbarutveckling (WHO, 
1998).  

Definitionen, “Health is, therefore, seen as a resource for everyday life, not the objektive of 
living” (WHO, 1998, s. 1), kan ge en ökad förståelse för hälsans betydelse och 
användningsområden samt koppling till folkhälsovetenskapen.  

Folkhälsa syftar till att redogöra för hälsotillståndet hos befolkningen. Det preventiva arbetet 
avser att förbättra samhällets hälsotillstånd och utveckling samt människors välbefinnande. 
Arbetet sker genom hälsofrämjande insatser och förebyggande av sjukdomar och dess 
spridning. På så sätt minskas de skillnader som finns mellan olika grupper i samhället 
samtidigt som det ökar jämlikheten hos befolkningen i samhället (WHO, 1998).  

Sveriges nationella mål för folkhälsoarbete definieras ”Att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. Utifrån det 
utvecklades elva målområden för att underlätta arbetet. I Sverige är det främst kommuner 
och landsting som ansvarar för det hälsofrämjande arbetet. Deras resurser ska förbättra och 
utveckla landets folkhälsoarbete som berör människans behov (Prop. 2007/08:110, s.1). Då 
hälsofrämjande arbete finns på olika nivåer bör arbetet anpassas enligt de ekonomiska, 
kulturella och sociala system som råder i landet eller lokalområdet samt till den specifika 
grupp som insatserna avser (WHO, 1998).  

Begreppet hälsofrämjande beskrivs enligt WHO (1998) som en process för att minska 
skillnader och uppnå hälsa på lika villkor på olika nivåer, så som samhälls-, organisations-, 
grupp- och individnivå. Oavsett kön, kultur eller religion ska människors förutsättningar vara 
lika gällande möjlighet att uppfylla sina behov, uppnå ökad kontroll och förbättra sin hälsa 
(WHO, 1998).  

WHO (2013) har utvecklat ett ramverk, Hälsa 2020, vars syfte var och är att tydliggöra 
rekommenderade tillvägagångsätt i hälsofrämjande arbeten. Hälsa 2020 bygger på fyra 
prioriteringsområden för politiska åtgärder: 

• Investera i människors hälsa ur ett hållbart perspektiv och ge individen makt för 
självbestämmande 

• Förebygga de största hälsoutmaningarna mot icke smittsamma och smittsamma sjukdomar 
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• Stärka hälso-och sjukvårdsystem, folkhälsokapacitet och akutsituationers beredskap, 
övervakning och svarsåtgärd 

• Skapa stödjande miljöer och ett hållbart samhälle 
 

Hälsofrämjande insatser som genomförs utifrån ett av prioriteringsområdena kan resultera i 
att de andra också förbättras, vilket gör dem beroende av varandra (WHO, 2013).  

2.2 Arbetsliv och hälsa 

2.2.1 Arbetsplats viktig arena för hälsofrämjande insatser 

Människor ägnar en stor del av sin vakna tid på arbetsplatsen. Därför är det, i allra högsta 
grad, en aktuell arena för hälsofrämjande insatser med syfte att förbättra hälsa och 
näringsliv. En god och hållbar arbetsmiljö ger inte enbart vinster för individens arbetsliv utan 
resulterar även i lönsamhet för organisationen och samhället (SOU 2009:47). Allt fler 
människor uppges vara drabbade av ohälsa på grund av arbetet och som utvecklas i form av 
långtidssjukskrivning eller förtidspension (Eng, Moy & Bulgiba, 2016). Långsiktigt anses 
ohälsa mer kostsamt för organisationen än vad hälsofrämjande insatser för organisering, 
ledarskap och personalarbete är (Hanson, 2004).  

Arbetsmiljölagen syftar till att främja arbetsmiljön och förebygga ohälsa samt olyckor på 
arbetsplatsen. Det är arbetsgivarens uppgift att arbetsmiljölagen följs och lagen gör det 
möjligt för arbetstagaren att utvecklas, känna arbetstillfredsställelse och gemenskap. 
Arbetstagaren har delvis ett individuellt ansvar i att lagen följs som att aktivt medverka i 
arbetsmiljöarbetet och eventuella åtgärdstaganden samt följa de befintliga rutiner och policys 
som finns inom organisationen (Arbetsmiljöverket, 2015).  

Individens egna förmågor kan påverka mottagbarheten för hälsofrämjande insatser på 
arbetsplatsen. Organisationer som investerar i arbetstagarnas sociala kapital, det vill säga 
människors sociala nätverk och samverkan (Korp, 2009), kan enligt Jarman, Martin, Venn, 
Otahal & Sanders (2015) bidra till att arbetstagarna känner ökat stöd och att någon värnar 
om deras hälsa och välbefinnande. Arbetsgivare för mindre organisationer kan ge 
arbetstagarna större utrymme att påverka sin arbetsplats och insatserna för hälsa. 
Arbetsgivare och arbetstagarnas tidigare erfarenheter och kunskaper om hälsofrämjande 
insatser kan vara avgörande för deltagandet i de hälsofrämjande aktiviteterna på 
arbetsplatsen. I de fall där deltagarna är omedvetna om syftet av insatsen kan resultatet visa 
osäkerhet eller ovilja. En god kommunikation mellan parterna kan anses som en 
framgångsfaktor för insatser att lyckas (Pescud, Teal, Shilton, Ledger, Waterworth, & 
Rosenberg, 2015). 

2.2.2 Delaktighet & inflytande på arbetsplatsen  

Målområde ett, delaktighet och inflytande, är det första målområdet i Sveriges nationella mål 
för folkhälsa. Målområdet syftar till att skapa förutsättningar för en bättre folkhälsa i ett 
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demokratiskt samhälle genom att ge individen utrymme till att påverka samhället. Detta 
genom att skapa möjligheter att kunna delta i kulturella och sociala sammanhang, ha tillgång 
till internet i hemmet samt uppleva praktiskt stöd och tillit. Individen ska även ha utrymme 
att påverka sin egen livssituation samt skapa möjlighet till förändring. Genom att främja 
dessa faktorer ökar individen sin känsla av meningsfullhet och förbättrar sin hälsa. (Statens 
folkhälsoinstitut, 2011).  

Inom arbetslivet kan delaktighet och inflytande innebära att individen deltar i diskussioner 
och får sin röst hörd i planerings- eller beslutsfattandeprocesser samt blir uppmärksammad i 
sitt inflytande. Det i sin tur ökar engagemang i arbetet. Upplever medarbetarna delaktighet i 
det hälsofrämjande arbetet kan det öka chanserna för insatserna att lyckas (Fairlie, 2011, & 
Grawitch, Ledford, Ballard, & Barber, 2009).  

Målområde fyra, hälsa i arbetslivet, är ett av Sveriges nationella mål i arbetet för att förbättra 
arbetslivet. Målområdet omfattas av fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljöfaktorer. 
Balansen mellan anställningsvillkor, trygghet, återhämtning mellan arbetspassen, möjlighet 
till utbildning, personlig utveckling och lärande utgör också en del i målområdet. Främjande 
insatser inom dessa områden skulle resultera i ökad kontroll, delaktighet och inflytande över 
individens arbetssituation som resulterar i förbättrad hälsa samt folkhälsa (Statens 
folkhälsoinstitut, 2011).  

En välmående arbetsplats påverkar människors hälsa även utanför arbetet. Tidiga insatser 
förbättrar möjligheterna att främja människors fysiska, psykiska och sociala hälsa. Det 
skapar större förutsättningar för att nyttja de anställdas egna erfarenheter och kunskaper. 
Genom att ge de anställda stöd och handlingsutrymme att kontrollera sin egen 
arbetssituation skapas större möjlighet att förbättra hälsa och välmående (Eaves, Gyi & Gibb, 
2016).   

Delaktighet och deltagande är högre hos medarbetare som själva anser sig ha gott utrymme 
för att påverka sin arbetsplats, till skillnad från medarbetare som inte anser det (Rongen, 
Robroek & Burdorf, 2014). Det är därför viktigt att de anställda får vara med och bestämma 
över vilka insatser som är lämpliga på arbetsplatsen.  

2.3 Kaba AB 

Kaba AB är ett företag inom lås och säkerhetssystem. Deras affärsidé bygger på att utveckla, 
tillverka och sälja låscylindrar, låssystem och passagesystem med bästa möjliga kvalité. Kaba 
AB ingår i Kaba Group som har verksamheter i drygt 60 länder 
(http://www.kaba.se/kaba/41024/om-oss.html).  

Arbetsplatsen har olika avdelningar som är specialiserade inom sitt område. Företaget har ca 
50 anställda på arbetsplatsen i Eskilstuna. Företaget har under de senaste tre åren genomgått 
stora förändringar exempelvis har företaget slagits samman med andra bolag vilket har 
påverkat medarbetarnas arbetssituation på flera olika sätt. Företaget har under en 
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sexmånadersperiod satsat på hälsofrämjande insatser för de anställda bland annat i form av 
rörlighetsträning (L. Pettersson HR & Accountant, personlig kommunikation, 12 maj 2016).   

2.4 Teoretiska perspektivet 

2.4.1 Krav- kontroll och stödmodellen  

Krav-kontroll och stödmodellen är utvecklad utifrån studier på arbetsplatsen av Karaseks och 
Theorells (1990). Den beskriver hur höga krav, liten kontroll och bristande stöd ökar risken 
för individen att utveckla ohälsa. Hälsofrämjande arbetsplatser har hittat balansen mellan 
dessa faktorer och skapar möjlighet för medarbetaren att uppnå en hanterbar kravnivå, att 
kunna kontrollera sin egen arbetssituation och att få ett bra stöd från organisationen 
(Chungkham, Ingre, Karasek, Westlund, & Theorell, 2013).  

Begreppet arbetskrav kan benämnas ur ett kvantitativt eller kvalitativt perspektiv. 
Kvantitativa krav syftar till arbetsmängd, intensitet och regelbundenhet medan kvalitativa 
krav syftar till koncentration och uppmärksamhet. De arbetskrav som ställs bör vara rimliga i 
relation till antalet arbetstagare för att arbetsuppgiften ska vara genomförbar (Theorell, 
2006).  

Kontroll inom arbetslivet syftar till handlingsutrymme, det vill säga individens möjlighet att 
påverka beslutsfattandeprocesser och inflytande i organisationen. Bristande kontroll kan 
vara situationer där individen inte fått tillräckligt med information eller saknar kunskap om 
arbetsuppgiften (Theorell, 2006). 

Ett gott stöd och interaktion med ledning, chefer och kollegor på arbetet har positiv effekt på 
medarbetarnas hälsa. Stöd kan innebära vägledning eller delegering av arbetsuppgifter för att 
göra arbetssituationen enklare (Theorell, 2006).  

2.5 Problemformulering 

Arbetslivet genomgår snabba förändringar och den tekniska utvecklingen lika så, vilket 
betyder att de anställda ställs inför utmaningen att följa med i samma takt. Enligt Mackey 
(2013) ökar risken att utveckla ohälsa om medarbetarna inte får möjlighet att vara delaktiga i 
planering, genomförande och utvärderingsprocesser. Utifrån detta anses det vara relevant att 
undersöka om en arbetsplats som genomför hälsofrämjande insatser ger de anställda 
möjlighet att påverka sin egen arbetssituation. De är även intressant att se om informationen 
om insatserna är klar och tydlig samt om insatserna utvärderas för att främja 
utvecklingsprocessen. Involveras medarbetarna i beslutsprocessen kommer relevanta 
insatser genomföras som främjar arbetsförmågan, engagemang och ger friskare medarbetare.  
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3 SYFTE  

Syftet med studien är att undersöka hur de anställda vid Kaba AB upplever de 
hälsofrämjande insatserna och hur de önskar att insatserna ska utvecklas.  

3.1 Frågeställningar 

• Hur fick de anställda information om de hälsofrämjande insatserna på arbetsplatsen?  
• Hur upplever de anställda att de hälsofrämjande insatserna har fungerat? 
• Hur önskar de anställda att de hälsofrämjande insatserna kan utvecklas? 

4 METOD 

4.1 Metodval 

För att genomföra denna studie har en kvalitativ metod valts. Den kvalitativa studiedesignen 
ansågs lämplig eftersom syftet och frågeställningar avser att beskriva de anställdas 
upplevelser. Semistrukturerade intervjuer gjordes för att få svar på syftet och 
frågeställningarna.  

4.2 Urval 
Ett målstyrt urval gjordes och beskrivs enligt Bryman (2011) som ett perspektiv där forskaren 
väljer ut en specifik målgrupp eller verksamhet som anses mest lämpad för studiens syfte. 

Första kontakten togs med Accountant och HR-ansvarig på Kaba AB för att informera om 
studien och fråga om intresse fanns för att delta. Den ansvarige blev intresserad och mejlade 
sedan en lista med namn och kontaktuppgifter på medarbetare för att möjliggöra vidare 
kontakt via telefon med eventuella deltagare. Då studien även hade ett intresse av att 
intervjua personer som inte var delaktiga i de hälsofrämjande insatserna på arbetsplatsen 
ombads Accountant och HR-ansvarig att markera de medarbetarna efter egen vetskap. Listan 
bestod av 52 namn, varav 13 markerades som icke delaktiga. Det var åtta medarbetare som 
visade intresse av att delta i intervjuerna, varav fyra var kvinnor och fyra var män. Tre av 
intervjupersonerna var inte delaktiga i de hälsofrämjande insatserna som erbjuds på 
arbetsplatsen. Intervjupersonerna fick vidare information via telefon och mejl i form av ett 
missivbrev (Bilaga A).  
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4.3 Planering och genomförande av datainsamling 
Enligt Bryman (2011) ska en intervjuguide utformas för att underlätta genomförandet av 
intervjuerna och skapa struktur. Semistrukturerade intervjuguider ska innehålla teman följt 
av frågor som ska göra det möjligt för studien att samla information för att besvara studiens 
syfte. Frågor av öppen karaktär stimulera deltagarna till variation i svarsalternativ. Han 
menar också att det inte är nödvändigt att semistrukturerade intervjuer följs i någon specifik 
ordning, utan intervjuguiden används som ett hjälpmedel och för att ge intervjuaren 
utrymme att ställa följdfrågor om de anses relevant för studiens syfte. Kvale (1997) 
rekommenderar en pilotintervju innan intervjuguiden används för att se om frågorna tolkas 
rätt eller behöver omformuleras. Det kan ge intervjuaren erfarenhet av intervjusituationen 
och lära sig att tänka snabbt kring eventuella följdfrågor.  

Datainsamlingen genomfördes utifrån semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide 
skapades utifrån tre teman; om hur informationen om insatserna gavs till de anställda, hur 
de upplevt att insatserna fungerat samt hur de önskar att insatserna ska utvecklas på 
arbetsplatsen (Bilaga B). En pilotintervju gjordes för att se om intervjufrågorna uppfattades 
på ett korrekt sätt och resulterade i att delar av intervjufrågorna flyttades om för att göra 
intervjuguiden enklare att följa för intervjuaren.  

Samtliga intervjuer genomfördes på företaget och på deltagarnas arbetstid. Accountant och 
HR- ansvarig var inte närvarande på företaget under intervjuerna. Två av intervjuerna hade 
fönster ut mot arbetsplatsen vilket gjorde att det inte var fritt från insyn. Två av intervjuerna 
gjordes i personalens matsal vilket också gjorde att det inte var fritt från störningsmoment. 
Resterande intervjuer gjordes i ett enskilt rum fritt från insyn. Intervjuerna spelades in med 
hjälp av en telefon för att sedan transkriberas ord för ord och analyseras. Intervjuerna varade 
mellan 17-45 minuter vilket resulterade i 53 sidor utskrivet material. Alla intervjuer 
transkriberades samma dag som de genomfördes. 

4.4 Analys av intervjumaterial 
För att analysera materialet har innehållsanalys valts som analysmetod. Graneheim och 
Lundman (2004) beskriver innehållsanalys som ett tillvägagångssätt vars syfte är att 
identifiera meningsenheter samt koda och kategorisera materialet. Innehållsanalyser kan 
antingen vara manifesta eller latenta. Har innehållsanalysen utformats ur ett manifest 
perspektiv betyder det att innehållet ger en bild av det konkreta i vad texten säger och ger en 
låg grad av tolkning till läsaren. Det latenta perspektivet lämnar utrymme för läsaren att själv 
tolka och analysera innehållet och på vilket sätt texten säger det till skillnad från manifest 
perspektiv (Graneheim & Lundman, 2004). I denna studie är förhållningssättet manifest.  

När det inspelade materialet hade transkriberats lästes intervjuerna igenom ett flertal gånger 
för att få en helhetsbild av vad intervjupersonerna sagt. Meningar, ord och fraser markerades 
ut som ansågs relevanta utifrån studiens frågeställningar. Dessa markerades med olika 
färger. Meningsenheterna kondenserades till mindre enheter, vilka sedan fick en kod. 
Granheim och Lundman (2004) beskriver att en kod är en etikett som kortfattat beskriver 
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meningens innehåll. Detta gör analysprocessen mer systematisk och förtydligas i ett exempel 
på ett analysschema nedan (tabell 1). Koderna samlades ihop i kategorier. Alla 
meningsenheter förkortades i slutet med IP med en efterföljande siffra, för att identifiera vem 
som sagt vad. När meningarna kodats delades de in i respektive kategori.  Ett manifest 
förhållningssätt är textnära, det vill säga att de beskriver vad intervjupersonerna sagt utan att 
lägga in någon värdering eller tolkning. De kategorier som framkom från analysen var; 
information från olika håll, upplevelsen av de olika hälsofrämjande insatser som erbjuds 
samt satsning på medarbetarnas arbetsliv och hälsa i framtiden.   
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Tabell 1. En kvalitativ manifest innehållsanalys. Ett utdrag ur analysen som gjordes och formade 
kodningsschemat.  

Meningsbärande enhet	 Kondensering	 Kod	 Kategori	

Vi får information via 
mejl och så kom den 
utomstående aktören 
hit och pratade om vad 
de skulle göra, hur 
många gånger och 
tider. Sen får vi 
informationen via 
intranätet också.	

Information via mejl, 
intranät och den 
utomstående aktören.	

Mejl, intranät och 
utomstående aktör.	

Information kommer från 
många olika håll	

Rabatterat gymkort, vi 
har en utomstående 
aktör som 
tillhandahåller 
personal som kommer 
och gör gymnastik 
med personalen där 
alla kan delta, även 
unga och gamla.  	

Friskvårdsbidrag för 
hälsofrämjande 
ändamål och 
rörlighetsträning med 
utomstående aktör. 	

 

Friskvårdsbidrag 
och 
rörlighetsträning.  

Upplevelsen av de 
hälsofrämjande som 
erbjuds	

Det som finns är ju bra 
men det man kan 
sakna är ju att vissa 
saker gör man för att 
ta tag i de verkliga 
problemen. Det 
generella som jag tror 
de flesta känner är att 
man väldigt lite 
kontakt med 
personalen och frågar 
hur de mår […] Vi har 
under många år 
efterlyst en 
trivselundersökning, 
men det görs ju aldrig.	

Dålig kontakt med 
arbetsgivaren som inte 
tar tag i de verkliga 
problemen	

Dålig kontakt 
mellan ledning och 
anställda.	

Önskar bättre 
kommunikation med 
ledningen.	
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4.5 Kvalitetskriterier 
Inom kvalitativa studier används trovärdighet för kvalitetssäkring. Begreppet trovärdighet 
skapas med hjälp av fyra kriterier bestående av tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 
bekräftelse. Tillförlitlighet syftar till säkerhet i studien, det vill säga att studiens utförande är 
noggrant utfört och att deltagarna i studien får ta del av resultatet samt bekräfta om deras 
tolkningar och beskrivelser överensstämmer med studien. Överförbarhet används för 
redogöra för datainsamlingen. Studier med hög överförbarhet ska kunna göras i liknande 
kontext med samma metod och uppnå ett likvärdigt resultat. Pålitlighet syftar till studiens 
redogörelse för alla moment. En detaljrik redogörelse höjer studiens pålitlighet. Det 
sistnämnda begreppet, bekräftelse, innebär att studien beaktar att framföra egna värderingar 
som kan speglas i resultatet (Vetenskapsrådet, 2011).  

Studien förhåller sig till tillförlitlighet genom att intervjuerna genomfördes med anställda 
som kunde ge den information som önskades. Det är möjligt att resultatet kan överföras till 
ett företag inom en liknande verksamhet som genomfört liknande hälsofrämjande insatser. I 
och med att studien genomförande beskrivs noggrant är studien också pålitlig.  

4.6 Etiska aspekter 
Forskningsetik handlar om att människor ska behandlas värdigt och inte fara illa under 
genomförandet av studier. Det syftar också till att material och metoder ska behandlas och 
genomföras på rätt sätt. Inom forskning finns fyra etiska principer att förhålla sig till. Dessa 
består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2011). 

Informationskravet innebär att informera om studiens syfte och att deltagandet är frivilligt 
(Vetenskapsrådet 2011). Studien har förhållit sig till informationskravet genom att informera 
intervjupersonerna om studiens syfte över telefon och i ett missivbrev.  

Samtyckeskravet syftar till att informera deltagarna om att de själva bestämmer över sitt 
deltagande och att de när som helst kan avsluta sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 
2011). Missivbrevet beskrev att intervjupersonernas deltagande var frivilligt och att de när 
som helst kan avbryta intervjun och därmed sitt deltagande. I och med detta togs studien 
hänsyn till samtyckeskravet.  

Konfidentialitetskravet innebär att studiens datamaterial kommer att behandlas på ett 
konfidentiellt korrekt sätt för att deltagarnas identitet inte ska kunna spåras 
(Vetenskapsrådet, 2011). Hänsyn till konfidentialitetskravet har tagits genom att 
informationen behandlades med största försiktighet. Bland annat så har intervjupersonerna 
benämnts med ett nummer för att inte avslöja vem som är vem eller vem som sagt vad.  

Den sistnämnda principen, nyttjandekravet som innebär att det insamlade datamaterialet 
enbart används till den tänkta studien (Vetenskapsrådet, 2011). Materialet kommer endast 
användas i denna studie och tar därmed hänsyn till nyttjandekravet.  
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5 RESULTAT 

Resultatet redovisas utifrån de kategorier som framkom i analysen: information från olika 
håll, upplevelsen av de olika hälsofrämjande insatser som erbjuds, viktigt att bli sedda av 
ledningen.  

Det framkommer att intervjupersonerna har olika positioner, arbetsuppgifter och har arbetat 
olika långtid på företaget. Det förekommer upplevelser av stress och ibland som svårt att 
kontrollera de krav som arbetsplatsen ställer. En intensiv arbetsperiod på ett och ett halvt år 
har resulterat i att några medarbetare upplevt att återhämtningsperioden har minimerats. 
Idag upplever intervjupersonerna att arbetsuppgifterna är mindre intensiva och att 
arbetssituationen ger mer utrymme till återhämtning och pausgympa.  

Det förekommer längre sjukskrivningar på arbetsplatsen. En stor del av medarbetarna på 
Kaba AB har ett stilla sittandearbete som orsakat besvär i nacke, axlar, rygg och händer. 

Arbetsplatsen är en viktig arena för hälsofrämjande arbete och beskrivs som en plats där 
människor tillbringar stora delar av dagen. Det finns därför möjligheter att påverka de 
anställdas fysiska, psykiska och sociala hälsa på och utanför arbetsplatsen. Sådana faktorer 
som lyfts fram är preventivt arbete, arbetsmiljö, personalens välmående och social kontakt 
samt socialt stöd.  

5.1 Information från olika håll  

De hälsofrämjande insatserna förmedlas på olika sätt. Vissa insatser beskrivs som enklare att 
få reda på, medan andra hälsofrämjande insatser beskrivs svårare att få information om. 
Informationen om rörlighetsträningen gavs via deras intranät och via mejl. Intranätet är 
företagets interna hemsida som tillhandahåller den senaste informationen. Information om 
rörlighetsträningen gavs också av den externa aktören som stod för genomförandet av 
insatsen. Aktören var då på plats och informerade om vilka de var, vilka förberedelser 
medarbetarna och företaget behövde göra samt vad rörlighetsträning syftade till.  

”Via mejl och så kom den utomstående aktören hit och pratade om vad de skulle göra, hur 
många gånger och tider.” (IP3) 

På arbetsplatsen har inte hela personalstyrkan tillgång till personliga datorer. Det finns en 
stationär dator att tillhandahålla vid behov för att ta del av information på intranätet och på 
mejl. Arbetsplatsen använder också fikapauserna som ett tillfälle att genomföra 
gemensamma möten och ge medarbetarna information om kommande händelser. På 
arbetsplatsen finns också en anslagstavla där intervjupersonerna beskriver att information 
om hälsofrämjande insatser som ska göras satts upp.  

”Alla har ju inte tillgång till dator vad jag förstår. Men då brukar vi ha möten och så sätts det 
upp lappar.” (IP3) 
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Den hälsofrämjande insatsen, friskvårdsbidraget, beskrivs som svårare att finna information 
om. Möjligtvis nämnas det vid anställningstillfället, men att det inte är någon återkommande 
information som ges på arbetsplatsen.  

”På intranätet fanns det information om rörlighetsträningen, men friskvårdspengen får man 
nog snoka reda på själv.” (IP1) 

5.1.1 Förbättring av informationsvägarna 

Det till viss del är upp till var och en att läsa och ta till sig informationen som ges på 
intranätet, mejl och anslagstavlor. De beskriver en önskan om kompletterande information i 
form av påminnelser. Detta för att de inte ska missa tillfällena när de hälsofrämjande 
insatserna sker. Medarbetarna föreslår att en påminnelse femton minuter innan 
rörlighetsträningen sätts igång troligtvis skulle göra att fler medarbetare deltar.  

”Man kan missa tillfällen då den utomstående aktören kommer och rörlighets tränar… och då 
tycker man det är synd. Där kan man tänka sig att det ska finnas ett annat system som att man 
ringer i en klocka eller att någon säger till en.” (IP8)  

Det finns en önskan om att mer information ges angående friskvårdsbidraget. Detta för att 
medarbetarna inte ska glömma bort att använda den. 

”Ja, varför inte lägga ut något om friskvårdspengen på intranätet. Exempelvis du glömmer väl 
inte att använda den i år?” (IP1) 

De förbättringsmöjligheter som föreslås handlar om informationens innehåll. Den befintliga 
informationen önskas vara mer informativ, det vill säga att det fanns beskrivningar om 
insatserna och vad förhoppningarna är att de ska leda till. Genom en mer detaljerar 
beskrivning av de hälsofrämjande insatserna är förhoppningen att fler av medarbetarna ska 
förstå varför insatserna är viktiga och varför de görs. Det kommer troligtvis ge en ökad 
förståelse och kunskap.  

”Nej, informationen är klar och tydlig. Kanske att den kunde ges lite mer detaljerad om hur de 
här påverkar dig. Vilka hälsosammaeffekter det har på dig.” (IP5) 

5.2 Upplevelsen av de hälsofrämjande insatserna  

Arbetsmiljön ska främja medarbetarnas hälsa och leva upp till de krav som arbetsmiljöverket 
har. Hälsofrämjande insatser som finns på arbetsplatsen är rörlighetsträning, sociala 
sammanhang och företagshälsovård. De som deltar i rörlighetsträningen är positiva till den. 
Det upplevs som ett tillfälle för återhämtning. 
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 ”Sen tycker jag att den här paus-gympan är väldigt positiv. När man inte har gjort det på 
några gånger så märker man det” (IP6).  

Det finns också negativa upplevelser. Som när medarbetarna missar att delta på grund av 
bristande information samt önskar att fler från ledningen deltog i rörlighetsträningen.  

”Det man beslutar och säger, det följer man också även som chefer. Vi är tyvärr som små barn 
vi gör inte det man säger vi gör som dom gör och då gäller det att det genomsyrar hela 
verksamheten ända uppifrån.” (IP6).  

Sociala sammanhang som främjar gemenskapen ger positiva upplevelser. De önskar även här 
mer deltagande från ledningens sida. Förhoppningen är att det kommer påverka 
sammanhållningen positivt på Kaba AB.   

”Vi turas också om att ta hand om festkommittén under ett år. Då fixar man fester så som 
julfest eller sommarfest med partytält. Det blir också bra för arbetsmiljön och främjar 
gemenskapen.” (IP1)  

”Mer engagemang från ledningens sida. Att de faktiskt tycker det är kul med aktiviteterna vi 
gör tillsammans som exempelvis vår sommarfest eller julfest” (IP8).  

Andra hälsofrämjande förmåner som företaget tillhandahåller är friskvårdsbidraget. 
Friskvårdsbidraget har rätt att nyttjas en gång per år i hälsofrämjande syfte. 
Friskvårdsbidraget är ett fast belopp som ska bidra till trivsel på arbetsplatsen. Inom 
företaget råder det delade uppfattningar om vilka aktiviteter som friskvårsbidraget täcker. De 
förklarar att friskvårdsbidraget ska nyttjas till fysiska aktiviteter i form av exempelvis 
gymkort eller yogapass, men att det däremot inte täcker medlemskap i golfklubbar. 

”Vi har friskvårdsbidrag på ett par tusen kronor, det nyttjar jag till mitt gymkort.” (IP4)  

5.2.1 Medarbetarnas deltagande i de hälsofrämjande insatserna 

Friskvårdsbidraget nyttjas av många på företaget och relationer mellan kollegor försöker 
främjas.  

”Jag försöker vara positiv och glad och bry mig om mina kollegor”. (IP8)  

Det råder dock skilda beskrivningar om deltagandet i de andra hälsofrämjande insatserna, 
det vill säga rörlighetsträningen och sociala sammanhang. Rörlighetsträningen som sker på 
Kaba AB genomförs vid flera olika tillfällen i veckan och är olika långa. En gång i veckan 
kommer den externa aktören och håller rörlighetsträning mellan 25-30 minuter. Andra 
tillfällen leds rörlighetsträning utav en av medarbetarna och är mellan 10-15 minuter. 
Rörlighetsträningen upplevs som ett tillfälle för återhämtning och att de kan prestera samt 
hanterar sina arbetsuppgifter bättre.   
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”Jag gör det helhjärtat”. (IP2) 

Några av intervjupersonerna uppger att de väljer att avstå från rörlighetsträningen för att de 
föredrar andra typer av aktiviteter eller på grund av arbetssituationen. 

”Passivt… Jag kör när det funkar för mig och helst efter arbetstid”. (IP7) 

5.2.2 Medarbetarnas delaktighet i valet av hälsofrämjande insatser 

Beskrivningar om valet av hälsofrämjande insatser skiljer sig åt. Några beskriver att de inte 
vart delaktiga i diskussioner gällande hälsofrämjande insatser. De flesta besluten gällande 
vilka hälsofrämjande insatser som genomförs eller ska genomföras tas av ledningen uppger 
delar av medarbetarna.   

”Ingenting vad jag vet. Jag tror det diskuteras på ledningsnivå, men det är ingenting jag vet. 
(IP6) 

Några beskriver att de är osäkra på eller inte vet säkert om medarbetarna diskuterar 
hälsofrämjande insatser på arbetet. Möjligtvis sker diskussioner i små grupper bland 
medarbetare och att ledningen tagit deras förslag i anspråk.   

”Vi har gjort det och det blir ju svar på tal. Nu har vi någon som kommer hit och gympar med 
oss. (IP5)” 

Vissa beskriver att de själva försökt påverka valet av hälsofrämjande insatser på 
arbetsplatsen. De vet inte säkert om deras åsikter har tagits i beaktande i valet av insatser.  

”Vet ej, jag har påpekat att det borde hända någonting då vi har haft det väldigt tufft under tre 
år. Om de har påverkat vet jag inte, men jag har i alla fall försökt få min röst hörd och påverka 
det jag kan för personalen”. (IP2) 

5.2.3 Insatsernas påverkan på medarbetaren 

De hälsofrämjande insatserna har gett en positiv effekt på arbetsplatsen. Den delen av 
medarbetare som beskriver att de deltar på rörlighetsträningen säger att det har resulterat i 
mindre ryggbesvär och effektivare hantering av arbetsuppgifter under den senare perioden av 
arbetspasset.  

”[…] Sen tycker jag att den här pausgympan är väldigt positiv. När man inte gjort den på några 
gånger så märker man det […] Jag är väl bättre i ryggen.” (IP6).  

De finns en önskan om att de skulle nyttja det gymkort som införskaffats för 
friskvårdspengen lite oftare eller vara med på den rörlighetsträning som genomförs under 
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arbetstid. Det skulle då troligtvis leda till ett bättre välmående och en utvecklad social 
sammanhållning mellan medarbetarna.  

”Jag tror det skulle påverka mig bättre om jag använde gymkortet oftare. Det har bara vart en 
hektisk period.” (IP5). 

5.3 Hälsofrämjande insatser i framtiden 

5.3.1 De befintliga insatsernas fortsättning 

De befintliga insatserna, det vill säga friskvårdsbidraget, rörlighetsträningen och sociala 
sammanhang önskas fortsätta. Det finns önskan om att mattor ska köpas in som ett 
komplement i rörlighetsträningen. Det kan bidra till att träningen tas ytterligare en nivå då 
medarbetarna kan utföra några av övningarna på golvet och gör det mer utmanande.  

”Om det är möjligt att köpa in mattor så lite av den rörlighetsträningen vi gör kunde göras på 
golvet, det tror jag skulle vara nyttigt.” (IP2). 

De hälsofrämjande insatserna önskas fortsätta. För att de befintliga hälsofrämjande 
insatserna ska fortsätta lyckas bör medarbetarna bli involverade i den 
beslutsfattandeprocessen.  

”Bilda en arbetsgrupp och skapa ett intresse och driv i företaget. Jag tror inte det hjälper att en 
person som sitter på personal skickar ut ett mejl att nu ska alla sticka ut och springa. Det 
behövs dels uthållighet, allt blir inte bra över en natt. Så är det någon som måste hållas i så får 
det kosta lite pengar” (IP7).  

5.3.2 Önskan om förändringar i det hälsofrämjande arbetet 

Förändringar på arbetsplatsen önskas genom att ta bort den så kallad godislådan och ersätta 
den med en fruktlåda. Det finns också en önskan om fler individinriktade insatser för att 
främja personalens hälsa. Det hoppas att företaget kommer tjäna på att göra tidiga insatser 
och ger dom friskare medarbetare i slutändan.  

”Ta bort godislådan och ersätt med frukt istället. Det som pågår är oerhört bra och det vill jag 
ska fortsätta. Vi har ju inte gjort några hälsokontroller direkt, det skulle kunna göras för att 
kolla syn och blodtryck för att kolla hur man mår inuti kroppen.” (IP4). 

”En personlig genomgång i ergonomi, vi har alla olika långa ben och sitter olika.” (IP1). 

I framtiden önskas fler chanser att vara delaktiga i diskussioner i valet av hälsofrämjande 
insatser, att de får vara med och påverka på arbetsplatsen och att något görs för att främja 
återhämtningsprocessen.  



16 

”Om vi hade fler diskussioner så skulle jag vara mer deltagande.” (IP6).  

Framtida aktiviteter önskas genomföras till viss del under arbetstid och i vissa fall utanför 
arbetsplatsen. De ger exempel på att delta i ett lopp tillsammans eller ha föreläsningar i 
stresshantering och fysisk aktivitet.  

”För att inte ta i allt förmycket. Men kanske att fler aktiviteter gjordes ute och på arbetstid. 
Kanske i samband med lunchen så att man får lite längre break. Fler arrangemang med 
gruppen för att få bättre sammanhållning utöver julfest och så vidare.” (IP3). 

Förhoppningen är att personalens välmående främjas och den sociala sammanhållning samt 
kontakten med ledningen. 

”Förmodligen skulle jag delta på något sätt. Hur det skulle påverka mig skulle kunna vara att 
man lär känna folk på ett annat sätt än ett arbetssätt och det är oftast positivt” (IP7).   

5.3.3 Viktigt att bli sedd av ledningen  

Chefen har en betydelsefullroll i trivsel på arbetsplatsen. Det ska finnas en person att gå till 
för att prata och som då lyssnar. Arbetsplatsen ska uppmuntra till utveckling hos sin personal 
och det ska finnas tillräckligt med resurser för att klara av sitt arbete.  

”En stimulerande arbetsmiljö, då menar jag lokal och hur man sitter och möjligheter. Det ska 
vara högt till tak, alltså att man diskuterar och informerar mycket. Att man har en 
kommunikation med medarbetare och chefer. Sen ett starkt ledarskap, inte hierarki eller 
diktatur eller så. Utan ett starkt ledarskap tycker jag är när man är rak och har en bra 
kommunikation. Det man beslutar och säger det följer man också, även som chef. Vi är tyvärr 
som barn, vi gör inte det man säger, vi gör som dom gör och då gäller det att det genomsyrar 
hela verksamheten ända uppifrån.” (IP6). 

Det finns en önskan om att fler från ledningen deltog i genomförandet av de hälsofrämjande 
insatserna. Detta beskrivs bidra till uppmuntran hos fler medarbetare vilket kan få dom att 
delta på aktiviteterna och främjar gemenskapen.  

”Att chefer är med och att det ska gälla alla.” (IP6) 

Andra insatser som önskas för att främja medarbetarnas välmående är en 
trivselundersökning.  

”Det som finns är ju bra men det man kan sakna är ju att vissa saker gör man för att ta tag i de 
verkliga problemen. Det generella som jag tror de flesta känner är att man väldigt lite kontakt 
med personalen och frågar hur de mår. Vi har under många år efterlyst en 
trivselundersökning, men det görs ju aldrig.” (IP8)  
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6 DISKUSSION  

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Metodvalsdiskussion  

Den kvalitativa metodens fördelar är enligt Bryman (2011) att studierna i de flesta fall syftar 
till att får en djupare förståelse av det fenomen som ska studeras, det vill säga en målgrupp 
eller en miljö. Organisationer kan använda sig av kvalitativ metod för att ta reda på 
målgruppens attityd till förändring eller utveckling av en insats. Vid kvalitativa studier 
studeras helheten enligt Bryman (2011) vilket kan tänkas innebära att studien får en nära 
kontakt med det den studerar.  

Studiens metod var en kvalitativ intervjustudie och valdes utifrån syftet som var att 
undersöka medarbetarnas upplevelser kring de hälsofrämjande insatser som genomförts på 
arbetsplatsen samt hur de önskar att insatserna ska fortsätta. Metoden visade sig passa bra 
till studien då intervjupersonerna kunde ge den information som söktes i studien. Den 
kvalitativa metoden gjorde det möjligt för studien att få en fördjupad kunskap kring 
intervjupersonernas upplevelser och perspektiv.  

Hade studien valt ett annat tillvägagångsätt kan det tänkas att fokusgrupper hade vart en 
lämplig metod. Bryman (2011) beskriver att fokusgrupper innebär fokuserade intervjuer i 
grupp där intervjupersonerna får diskutera frågorna som ställs tillsammans. Fokusgrupper 
kan vara bra eftersom intervjupersonerna då kan få användning av varandra för att diskutera. 
Å andra sidan kan intervjupersonerna också speglas av varandras svar och det kan hända att 
någon deltagare leder diskussionen och får sin röst hörd mer än de andra. 

Kvalitativa studier beskriver Bryman (2011) som flexibla i sin planering. Om möjlighet finns 
kan ytterligare data inhämtas vilket kan ses som en styrka. Nackdelar med kvalitativa studier 
är att de kan vara svåra att generalisera och är relativt dyra att genomföra.  

6.1.2 Urvalsdiskussion 

Vid målstyrt urval är syftet att personer eller verksamheter väljs ut på ett strategiskt sätt som 
kan tänkas vara lämpade, ha intresse och en förförståelse för studien (Bryman, 2011).  

Studien använde sig av ett målstyrt urval för att kunna bestämma deltagare till 
intervjustudien. Innan studien genomfördes fanns det vetskap om att Kaba AB genomfört 
hälsofrämjande insatser i form av rörlighetsträning. Det väcktes då ett intresse för att 
undersöka hur medarbetarna fått information om hälsofrämjande insatser, vilka insatser 
som finns på arbetsplatsen samt hur de önskar att insatserna ser ut i framtiden. Eftersom 
kontakt redan var etablerad med företaget var det enkelt att ta reda på om intresse fanns för 
att genomföra studien där. Accountant och HR-ansvarig på Kaba AB beskrev att de inte gjort 



18 

några tidigare undersökningar bland medarbetarna med ett sådant syfte. De ville därför 
gärna att studien skulle genomföras där och ta del av resultatet.  

Åtta medarbetare visade intresse att delta i intervjuerna. Om fler intervjuer gjorts med fler 
medarbetare kunde resultatet blivit mer berikat. Intervjupersonerna ansågs däremot ha en 
god inblick i verksamheten och intresse för att svara på frågorna angående hälsofrämjande 
insatser på arbetsplatsen. Studien önskade att några av intervjupersonerna inte skulle vara 
delaktiga i den rörlighetsträning som erbjöds på arbetsplatsen vilket uppfylldes. Det kan ses 
som en styrka i studien då intervjupersonerna får en chans att beskriva vad det beror på. 
Hade studien bara använt sig av intervjupersoner som var delaktiga i rörlighetsträningen kan 
resultatet blivit missvisande från företagets verklighet. I kvalitativa studier behöver det inte 
vara lika många män som kvinnor men det kan vara intressant att veta för den som läser, hur 
många män respektive kvinnor det var med.  

Urvalet gav variation i informationen som intervjupersonerna gav. Om ett annat urval gjorts 
kan det ha resulterat i att en annan typ av information kom fram.    

6.1.3 Datainsamlingsdiskussion 

Studien använde sig av en semistrukturerad intervjuguide i utförandet av intervjuerna för att 
besvara studiens syfte. Enligt Bryman (2011) kan användningen av en semistrukturerad 
intervjuguide bidra till att intervjupersonen besvarar och också diskuterar de aktuella 
frågorna. Intervjupersonernas beskrivningar blir mer detaljerade när frågorna är öppna 
istället för slutna.  

Då intervjuguiden var semistrukturerad gav det intervjuaren utrymme att ställa frågorna när 
det passade under intervjun. Det vill säga att intervjuaren använde intervjuguiden som ett 
hjälpmedel och ställde inte frågorna i någon specifik ordning. Intervjuguiden var av öppen 
karaktär vilket öppnade upp för diskussion. Den fungerade bra under alla intervjutillfällen 
även om intervjupersonerna ibland berättade saker som det kom frågor om senare. Under 
intervjuerna gavs intervjupersonerna utrymme för eftertanke genom att intervjuaren satt tyst 
efter att frågan ställts. De semistrukturerade intervjuerna gjorde det möjligt att ställa 
följdfrågor där det ansågs lämpliga.  

För att vara en skicklig intervjuare krävs det att intervjupersonerna får tid på sig att svara på 
frågorna. Frågorna som ställs vill få deltagarna att beskriva sitt eget perspektiv på ett så 
detaljeras sätt som möjligt. Det kan därför ses som en styrka om intervjuaren ber 
intervjupersonen om att exemplifiera sina beskrivningar (Kvale, 1997). Intervjuaren i denna 
studie är i behov av mer kunskap och erfarenhet kring hur semistrukturerade intervjuer 
utförs. Det kan ses som en nackdel att intervjuaren inte har någon tidigare erfarenhet kring 
hur skickliga intervjuare handlar. Kunskap har funnits att tillhandahålla i böcker som gett 
intervjuaren en förförståelse för hur det ska gå till. Intervjuaren upplevde att det var svårt att 
förhålla sig objektiv till en början under intervjuerna. Vid vissa tillfällen gavs instämmanden 
och positiva kommentarer, vilket kan ses som en svaghet i studien. Bryman (2011) skriver att 
det tar tid att bli en skicklig intervjuare. Intervjuaren upplevde att efter första intervjun blev 
intervjusituationen bättre och intervjuaren kände sig mer bekväm i sin roll. Detta berodde 
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framför allt på den pilotintervju som gjordes innan, vilket fick intervjuaren att känna sig mer 
påläst på intervjuguiden. Intervjuerna varierade i tid och några av intervjuerna stämde inte 
överens med tiden som angavs i missivbrevet, de ansågs ändå tillräckliga. Det var innehållet i 
intervjuerna som räknades och intervjuerna ansågs detaljerade och informativa. 

Pilotintervjun bidrog till att några frågor ändrades för att göra det enklare för intervjuaren att 
läsa guiden. Pilotintervjun bidrog också till att intervjuaren blev mer påläst på frågorna som 
skulle ställas och fick tid att tänka på följdfrågor som skulle kunna ställas i samband med 
någon av intervjufrågorna.   

6.1.4 Analysdiskussion 

För att analysera materialet användes innehållsanalys med ett manifest förhållningssätt, 
vilket betyder att det är textnära och minimalt med tolkning. Enligt Graneheim och Lundman 
(2004) ska ett manifest förhållningssätt beskriva det synliga i texten. Uppfattningar om vad 
som är synligt i en text kan skilja sig från person till person. Resultatet i denna studie hade 
kanske sett helt annorlunda ut om det gjordes av någon annan som har en annan 
förförståelse. Subjektivitet är därför aktuellt att ta upp i detta avsnitt. De citat som väljs ut 
kan tänkas väljas på grund av den påverkan eller bekräftelse de har på intervjuarens 
uppfattning. Kvale (1997) kallar det för snedvriden subjektivitet. Hur subjektiv intervjuaren 
än försöker vara är det möjligt att det ändå kommer synas i resultatet.  

Studien har eftersträvat att vara så neutral för att inte avspegla den förkunskap som studien 
hade om företagets insatser. Ett kritiskt förhållningssätt till studiens egen förförståelse 
eftersträvades därför.  

Hade studien istället haft ett latent förhållningssätt kan det tänkas att resultatet sett 
annorlunda ut. Ett latent förhållningssätt lägger enligt Graneheim och Lundman (2004) 
större vikt vid att beskriva det som sägs mellan raderna och lämnar större utrymme för att 
tolka och värdera.  

6.1.5 Diskussion om kvalitetskriterier 

Tillförlitlighet innebär att studien ska undersöka det som avser att undersökas 
(Vetenskapsrådet, 2011). Genom denna studies noggranna beskrivning av analysprocessen 
ökar tillförlitligheten.  

Överförbarhet avser att studiens resultat ska kunna överföras till medarbetare i en liknande 
miljö (Vetenskapsrådet, 2011). Om studien skulle genomföras av någon annan är det möjligt 
att hen skulle upptäcka samma fenomen som i den här studien.  

Pålitlighet innebär att studiens alla processer speglar hur de gått till i verkligheten, 
exempelvis genom att metoden är noggrant beskriven och att resultatet stämmer överens 
med det intervjupersonerna sagt (Vetenskapsrådet, 2011). Studien har en utförligt beskrivit 
metoden. Genom att det manifesta förhållningssättet är textnära så har det inte funnits några 
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problem med att återge det intervjupersonerna informerat om. Detta styrker också 
pålitligheten i studien.  

6.1.6 Etikdiskussion 

Studien förhöll sig till informationskravet genom missivbrevet och informationen som gavs 
via telefon. Intervjupersonerna fick där veta studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2011). 
Informationen upplevdes tydlig hos intervjupersonerna och det var ingen som hade någon 
fråga innan intervjuerna sattes igång. Om informationen uppfattas som oklar av deltagarna 
kan det ses som en svaghet i studien. Därför kan det tänkas att informationskravet i denna 
studie höll den kvalité som eftersträvades och stärkte studiens etik.  

Samtyckeskravet tar hänsyn till intervjupersonernas frivillighet att medverka och de kan 
närsomhelst avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2011). Samtyckeskravet informerades 
genom missivbrevet och innan intervjun påbörjades. I denna studie var det ingen 
intervjuperson som avbröt sitt deltagande. Även detta kan ses som ytterligare en styrka i 
studien.  

Konfidentialitetskravet följdes genom att det inspelade materialet och transkriberingarna 
behandlades med försiktighet och fanns enbart tillgänglig för intervjuaren (Vetenskapsrådet, 
2011). Konfidentialitetskravet hade kunnat följas bättre om alla intervjuer skett i ett avskilt 
rum fritt från insyn. De intervjuer som inte var fria från insyn kan ha påverkat 
intervjupersonernas öppenhet och därmed också resultatet. Alla intervjuer skedde på 
arbetstid vilket resulterade i många människor var i rörelse på arbetsplatsen och kan ha sett 
vilka personer som intervjuades. Intervjupersonernas information verkade trots allt inte 
hämmas av detta. De verkade inte ha något emot att tala ärligt och öppet om vad de tyckte. 

Materialet användes enbart till denna studie och tog därmed hänsyn till nyttjande kravet 
(Vetenskapsrådet 2011).  

6.2 Resultatdiskussion  
Studiens syfte var att undersöka medarbetarnas upplevelser kring de hälsofrämjande insatser 
som genomförts på arbetsplatsen samt hur de önskar att insatserna ska fortsätta. Tre 
frågeställningar användes för att besvara studiens syfte, dessa var; hur fick de anställda 
information om de hälsofrämjande insatserna på arbetsplatsen, hur upplever de anställda att 
de hälsofrämjande insatserna har fungerat samt hur önskar de anställda att de 
hälsofrämjande insatserna ska fortsätta.  

Resultatet visade att informationen om hälsofrämjande insatser gavs på olika sätt. På 
arbetsplatsen erbjöds flera olika former av hälsofrämjande insatser. De insatser som fanns 
var rörlighetsträning, friskvårdsbidrag och sociala tillställningar. De anställda var nöjda med 
de befintliga insatserna och önskade att de skulle fortsätta. I framtiden önskar 
intervjupersonerna mer kontakt med ledningen och delaktighet i valet av hälsofrämjande 
insatser samt att det görs en trivselundersökning.   
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6.2.1 Diskussion om information av hälsofrämjande insatser 

Information gavs på olika sätt om de hälsofrämjande insatserna. Tillvägagångssätten som 
användes var intranätet, mejl, anslagstavlor och gemensamma möten. Informationen som 
gavs kan upplevas spretig då den kommer från många olika håll. Det kan ha gjort det svårt 
för medarbetarna att veta vilka hälsofrämjande insatser som genomförs på arbetsplatsen 
samt när dom utförs. För att förbättra hur informationen ges krävs någon som samordnar all 
information och skickar ut det till alla på arbetsplatsen på enklast möjliga sätt.  

Hela personalstyrkan hade inte tillgång till personliga datorer. Detta kan göra att intranätet 
inte ses som det enklaste sättet för de anställda att ta del av den mest aktuella informationen. 
Varje avdelning hade tillgång till en stationär dator. Om det tillsattes tydliga riktlinjer som 
säger att alla anställda ska logga in på intranätet minst en gång under sitt arbetspass och ta 
del av den senaste informationen, skulle det kanske denna informationsväg trots allt vara 
mest lämplig.  

Anslagstavlor kan tänkas användbara för anställda att bli påminda när och var de 
hälsofrämjande insatser sker, som exempelvis ett veckoschema. Även detta kräver någon typ 
av samordnare som ser till att det som står på anslagstavlorna är den mest aktuella 
informationen. Annars är det lätt hänt att gammal information blir kvar på anslagstavlan och 
att de anställda också glömmer bort att titta på den.   

Fikarummet beskrevs också av intervjupersonerna som en plats där information gavs vid 
vissa tillfällen. Det är ingen bra informationsplats eftersom alla kanske inte är på plats där 
samtidigt på grund av att någon är sjuk eller ledig eller har så mycket att göra så att de inte 
ens fikar. 

Friskvårdbidraget upplevdes som den insats som var svårast att hitta information om. Ingen 
av intervjupersonerna visste vart information om insatsen kunde hittas utöver 
anställningstillfället. Intervjupersoner beskrev att de använde sig av friskvårdsbidraget så 
vetskap om det fanns. En förbättringsmöjlighet vid informationen om friskvårdsbidraget är 
att det årligen ges en påminnelse till medarbetarna om att de ska komma ihåg att använda sig 
av det. Theorell (2006) beskriver att avsaknad information innebär bristande kontroll och 
påverkar hälsan negativt.  

Intervjupersonerna hade förslag på förbättringar för hur informationen ges samt att dess 
innehåll bör vara med informativ. De önskade ett mer detaljrik innehåll i information, det vill 
säga vad insatserna innebar och vad förhoppningen är att de ska leda till. Arbetsgivare och 
arbetstagarnas tidigare erfarenheter och kunskaper om hälsofrämjande insatser kan vara 
avgörande för deltagandet i de hälsofrämjande aktiviteterna på arbetsplatsen. Enligt Pescud, 
Teal, Shilton, Ledger, Waterworth och Resenberg (2015) kan ovetskap om insatsers syfte 
resultera i osäkerhet och ovilja. En mer detaljrik information skulle kunna leda till att fler 
medarbetare deltog i rörlighetsträningen, sociala sammanhang samt nyttjade 
friskvårdsbidraget. Skulle informationen ges på ett mer strukturerat sätt skulle den bli 
enklare att hitta och missnöje hos de anställda minimeras.  
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6.2.2 Diskussion om upplevelser kring hälsofrämjande insatser 

Kaba Ab erbjöd olika typer av hälsofrämjande insatser. De bestod av rörlighetsträning, 
friskvårdsbidrag, sociala sammanhang och företagshälsovård. Intervjupersonerna beskrev att 
de upplevde sig nöjda med de hälsofrämjande insatser som fanns på arbetsplatsen men att de 
önskade mer delaktighet från ledningen i rörlighetsträningen och de sociala tillställningarna.  

Friskvårdbidraget skulle nyttjas för att främja fysisk aktivitet i form av gymkort eller 
yogapass. Det är Skatteverket som bestämmer vilka aktiviteter som räknas som friskvård och 
inte, och golf är inte en av dom 
(http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/formaner/personalvardmotionoc
hfriskvardmedexempel.4.7459477810df5bccdd4800014540.html?q=friskv%C3%A5rdsbidra
g). En aktivitet som golf både främjar det sociala och det fysiska förutsatt att individen går 
golf-rund och inte åker golfbil. Enligt en studie genomför av Farahnmand et al. (2008) 
motsvarar en 18-håls golfrunda ca sju kilometers promenad samt de 10 000 steg som 
rekommenderas att tas dagligen. Hur fysisk ansträngande golfrundan är beror på banans 
utformning, terräng och golfklubbornas vikt. Det är inte arbetsplatsen som bestämmer vilka 
aktiviteter som räknas som friskvård. De bestämmer däremot beloppet på friskvårdsbidraget. 
Ingen av intervjupersonerna uttryckte att de önskade få ut mer i friskvårdsbidrag, däremot 
kan de tänkas att de inte skulle ha någonting emot det.  

Medarbetarnas deltagande i de hälsofrämjande insatserna skiljer sig åt. Intervjupersonerna 
uppgav att de alla nyttjade de friskvårdsbidrag som företaget tillhandahåller, men att 
delaktigheten i rörlighetsträningen berodde på arbetssituationen.  

De medarbetare som deltog i rörlighetsträningen upplevde det som en tid för återhämtning 
och att de sedan kunde prestera bättre kring sina arbetsuppgifter. De som inte deltog beskrev 
att de upplevde att deras arbetssituation krävde det så att de var tvungna att avstå. Om 
arbetskraven upplevs som höga kan det tänkas att individen har svårt att lämna sina 
arbetsuppgifter för att rörlighetsträna för att det då kommer öka känslan av stress hos 
individen. Intervjupersonerna som avstod från rörlighetsträningen upplevdes tidspressade. 
Tidspress kan vara psykiskt och fysiskt påfrestande enligt Karasek och Theorell (1990). 
Faktorer som stress och fysikkrävande situationer påverkar det sympatiska nervsystemet och 
yttrar sig i trötthet och sjuklighet om det pågår under en längre tid. För att minimera 
medarbetarnas upplevelser av stress krävs avlastning. Detta skulle exempelvis kunna vara ett 
bättre stöd från ledningen. Som enligt Theorell (2006) innebär vägledning eller delegering 
för att göra arbetsbelastningen lättare. Mer tid kan vara en åtgärd för att förbättra 
medarbetarnas situation att klara av sitt arbete eller att fler anställdes så att arbetsbördan 
blir jämnt fördelad.  

Valet av hälsofrämjande insatser skiljer sig åt. Medarbetare som får delta i diskussioner och 
får sitt inflytande uppmärksammat i planerings- eller beslutsfattande processer blir i större 
utsträckning mer engagerad i genomförandet av det hälsofrämjande arbetet på sin 
arbetsplats enligt Fairlie (2011). Grawitch, Ledford, Ballard och Barber (2009) beskriver 
medarbetarnas delaktighet i valet av hälsofrämjande insatser ökar chanserna att lyckas med 
dom. Om fler medarbetare hade fått vara delaktiga i den planerings- och 
beslutsfattandeprocess som skedde på Kaba AB hade fler också deltagit i rörlighetsträningen. 
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Theorell (2006) menar att individer som har möjlighet att påverka beslutsfattandeprocesser 
och har inflyttande i organisationen mår bättre på och utanför arbetsplatsen. Det kopplas till 
individens känsla av kontroll som innebär ett balanserat handlingsutrymme för att hälsan 
ska främjas. Hade medarbetarna på Kaba AB fått vara mer delaktiga kan också ha lett till att 
någon annan eller fler hälsofrämjande insatser implementerades på arbetsplatsen om 
medarbetarna fått vara med och påverkat.   

De befintliga insatserna beskriver intervjupersonerna ha gett en positiv effekt. Det tänkas att 
några påverkats mer positiv än andra då de deltagit i den regelbundna rörlighetsträningen. I 
och med att några av intervjupersonerna känner att de inte kan lämna sina arbetsuppgifter 
för att rörlighetsträna i 25-30 minuter kan det tänkas arbetsbördan är ojämnt fördelad 
mellan medarbetarna. Om alla upplevde att de kunde delta i rörlighetsträningen skulle 
kanske också fler ta del av den positiva effekt som uppstått. Det skulle minska skillnader 
mellan medarbetarnas hälsa och öka deras välmående.  

 

6.2.3 Diskussion om framtida hälsofrämjande insatser  

I framtiden önskade intervjupersonerna att de befintliga insatserna skulle fortsätta och att 
fler hälsofrämjande insatser görs samt att ledningen visar mer delaktighet i insatserna.  

Intervjupersonerna beskrev att ville bli mer aktiva i den beslutsfattande processen i from av 
en arbetsgrupp. Arbetsgruppen skulle syfta till att skapa ett intresse hos de anställda att delta 
i de hälsofrämjande insatserna och förstå varför de genomförs. Enligt Rongen, Robroek och 
Brudorf (2014) har medarbetare som upplever att de själva har gott utrymme att påverka sin 
arbetsplats högre närvaro vid aktiviteter. Om en arbetsgrupp implementerades på 
arbetsplatsen bestående av medarbetarna skulle det också påverka deras inflytande i 
arbetsplatsen främjandes och även att deltagandet ökade i genomförandet av hälsofrämjande 
aktiviteter. Detta kan också tänkas öppna upp till fler diskussioner bland de anställda som 
också önskades i framtiden. Stöd kan enligt Theorell (2006) innebära delegering av 
arbetsuppgifter, på Kaba AB skulle detta kunna syfta till att ledningen gav några av 
medarbetarna till uppgift att starta en arbetsgrupp med syfte att ta reda på hur de anställda 
mår och vad som kan göras för att de ska må bättre.  

Människans kropp är gjord för rörelse och mår därför inte bra av att sitta stilla för länge. Det 
finns många sätt att anpassa arbetsmiljön för att främja hälsan hos sina anställda. Det är 
därför viktigt att göra en analys och utifrån det eftersträva att uppfylla individens behov så 
mycket som möjligt (http://www.prevent.se/formakontoret/fakta-substart/ergonomi/). 
Insatser som intervjupersonerna önskar i framtiden är personliga ergonomiska insatser. Det 
skulle förbättra varje enskild individs arbetsmiljö. Det kan å ena sidan kosta mer pengar än 
vid en allmän ergonomisk undersökning. Å andra sidan kanske en sådan insats reducera 
framtida sjukskrivningar som skulle kostat mer.  

Intervjupersonerna önskar sig bli sedda av ledningen. De önskade en trivsel undersökning för 
att se vilka faktorer som behöver främjas för de anställdas välmående. Om ledningen skulle 
delta mer i de hälsofrämjande insatserna, som exempelvis rörligheters träning skulle det 
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kanske bidra till en bättre kontakt mellan medarbetare och ledning. Enligt Jarman, Martin, 
Venn, Otahal & Sanders (2015) kan kontakt med chefer, ledning och kollegor bidra till att 
arbetstagarna känner ökat stöd och att någon värnar om deras hälsa och välbefinnande. En 
linkande beskrivning ges av Theorell (2006) som skriver att interaktion med ledning, chefer 
och kollegor gör arbetssituationen enklare och har positiv effekt på hälsan. Om fler från 
ledningen involverades i aktiviteterna skulle inte enbart deras egen hälsa främjas utan också 
den sociala samvaron till medarbetarna på Kaba AB. Det kan bidra till att de anställda lär 
känna varandra på ett annat sätt än enbart de arbetsmässiga och ger en ökad förståelse för 
varandras person.  

7 SLUTSATSER 

• Information om de hälsofrämjande insatserna fanns inte på någon samlad plats på företaget 
och en del information var svår att hitta.  

• De anställda upplevde de hälsofrämjande insatserna mestadels som positiva men de kunde 
vara svårt att delta på grund av tidsbrist eller att de missat information. 

• För att få högre deltagande i de olika hälsofrämjande insatserna är det viktigt att anställda får 
vara delaktiga i beslutsprocessen om vad som ska erbjudas och att ledningen också visar 
intresse att delta. 

• Det finns mycket forskning på arbetsmiljö och hälsofrämjande arbetsplatser. Det är därför 
viktigt att implementera den kunskap som finns i organisationer och på företag.  

7.1 Förslag till hälsofrämjande arbete 

Mycket forskning gällande hälsofrämjande insatser i arbetslivet finns. Däremot kan fler 
satsningar göras för att implementera insatser i den aktuella arenan. Ett förslag skulle kunna 
vara att genomföra en medarbetarundersökning innan de hälsofrämjande insatserna sätts in. 
Förhoppningen är att de då väljs rätt insatser och får större genomslagskraft. Många 
arbetsplatser är idag medvetna om faktorer som bör främjas men vill inte lägga pengar på 
det. Arbetsplatserna bör komma till insikt att kostnaderna kommer bli mindre i slutändan 
som insatser görs tidigt.  
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