
 

 

”Om individen mår bra, mår 

organisationen bra” 
 

En studie av hur en organisations hälsofrämjande arbete 

uppfattas av anställda 

Annika Gnestadius Kronvall 

  

Institutionen för pedagogik och didaktik 

Examensarbete 30hp 

Höstterminen 2014/Vårterminen 2015 

Handledare: Pär Larsson 

Examinator: Klas Roth 

English title: Healthy individuals make healthy organizations 



 

 

”Om individen mår bra, mår  
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En studie av hur en organisations hälsofrämjande arbete uppfattas av 

anställda 

Annika Gnestadius Kronvall 

Sammanfattning 

Studien handlar om hälsofrämjande arbete i en organisation kallad organisation X. Syftet med denna 

studie är att utifrån Antonovskys begrepp känslan av sammanhang (KASAM) utveckla kunskap om 

hur en organisations hälsofrämjande insatser stämmer överens med hur personalen uppfattar det 

hälsofrämjande arbetet. En eventuell skillnad mellan organisationens insatser och personalens 

uppfattning är viktig att uppmärksamma, då de insatser som görs från organisationens sida är tänkt att 

främja medarbetarnas deltagande i det hälsofrämjande arbetet och utifrån de förutsättningar som finns 

i organisationen. 

Jag utgår från Antonovskys KASAM och använder mig av begrepp som KASAM, hanterbarhet, 

begriplighet och meningsfullhet, stressorer, salutogenes, patogenes och hälsofrämjande ledarskap.  

Empirin består av intervjuer med anställda i organisation X. Resultatet har delats in i två delar, en del 

som handlar om personalavdelningens uppfattning om det hälsofrämjande arbetet i organisation X och 

en del om de anställdas uppfattning om organisationens hälsofrämjande arbete.  Själva analysen som 

genomförs är indelad i olika rubriker. Den slutsats som dras i studien är bl. a att ett hälsofrämjande 

arbete i organisation X inte bara består av hälsofrämjande aktiviteter i form utav fysiska aktiviteter 

utan att det handlar även om socialt stöd i form av gemenskap, delaktighet och lärande samt att även 

om organisationen jobbar med att erbjuda olika hälsofrämjande aktiviteter tycks detta inte räcka. 

Ytterligare en slutsats som kan dras är hur organisationens insatser stämmer överens med hur 

personalen uppfattar det hälsofrämjande arbetet. 

Nyckelord: Hälsa, Hälsofrämjande, Hälsofrämjande arbete, Lärande. 

 

 

 



 

 

 

Abstract 
 

The study focuses on health promotion in an organization called organization X. The purpose of this 

study is that based on Antonovskys concepts sense of coherence (SOC) develop understanding of how 

an organization's health promotion is consistent with how staff perceive health promotion work. A 

possible difference between the Organization's activities and the staff's opinion is important to pay 

attention to efforts to promote employee participation in health promotion efforts are directed towards 

the right conditions in the organization. 

 

The study assume Antonovskys KASAM and use of concepts such as KASAM, manageability, 

intelligibility, meaningfulness, stressors, salutogenes, patogenes and healthy leadership.  The empirics 

consist of interviews with employees of organization X.  The result has been divided into two parts, 

one part on the HR perception of health promotion the work of organization X and a part of the 

employees ' perceptions of the organization's health promotion.  The analysis conducted in the 

discussion is divided into nine different titles. The conclusion drawn in the study are, among others, is 

that a health-promoting work in organization X does not only consist of health promotion activities in 

the form of physical activities, but it is also about social support in the form of community, 

participation and learning, and although the organization is working to offer a variety of health 

promotion activities, this does not seem to be enough. Another conclusion to be drawn is how the 

Organization's efforts are consistent with how staff perceive health promotion work. 
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 Inledning 

Samhällsintresset för hälsa har ökat alltmer då ohälsa kostar samhället i storleksordningen ca  

110 miljarder kronor per år inräknat rehabiliteringspenning, sjukpenning, sjukersättning och 

aktivitetsersättning (Socialdepartementet, Ds 2008:33). Den alltmer ökande ohälsan kostar inte 

bara samhället stora pengar utan även företagen.  Kostnaderna för ohälsan ökar ytterligare om 

kostnaderna omfattar även minskad produktivitet, produktionsbortfall, och vikarier och vad det 

kostar för ett företag som inte kan leverera varor i tid (Arbetsmiljöverket, 2005). Företagen kan i 

sin tur påverka personalens hälsa då en god arbetsmiljö betyder mycket för individers hälsa. 

Sammantaget har detta inneburit ett ökat intresse för hälsofrämjande arbete i arbetslivet 

samtidigt som det finns en osäkerhet om vad ett hälsofrämjande arbete kan innebära i praktiken.  

Företagen beräknar inte lönsamheten i hälsofrämjande arbete i någon större omfattning. Det 

handlar dels om en omedvetenhet om problemet, men också om svårigheter att mäta effekter.  

Det gör att hälsofrämjande arbete inte tas upp eller arbetas med på en del arbetsplatser 

(Arbetsmiljöverket, 2005).  

Levi (2001) menar att ca två miljoner människor i arbetsför ålder i Sverige arbetar för mycket 

(översysselsatta), arbetar för lite (underutnyttjade) och arbetar på arbetsplatser där de inte trivs 

eller hör hemma i (felsysselsatta) samt arbetar under hot om uppsägning och kontinuerliga 

omorganisationer. Detta visar att arbetstagarna troligen inte alltid uppfattas som de 

nyckelfaktorer i produktionen som de skulle kunna vara. Med rätt förutsättningar skulle 

förmodligen många anställda kunna tillföra organisationer mer än de gör idag. Ett sådant 

tänkande bör också kunna generera positivt ekonomiskt utfall för de företag och organisationer 

som bättre tar tillvara människors hela potential. Grundförutsättningen för det ovan nämnda 

måste vara att arbetstagarna är friska både fysiskt och psykiskt. Arbetstagarnas goda hälsa måste 

därför främjas och ses som en naturlig del bland de produktionsfaktorer som utgör basen för 

företagen och organisationerna (Theorell, 2003).      

Trots att det saknas en enhetlig definition av vad som menas med hälsofrämjande arbete är en 

slutsats av ovanstående att om företagsledningen satsar aktivt på aktiviteter som främjar 

medarbetares hälsa bör detta leda till att företagen kan spara stora pengar på att deras anställda 

håller sig friska! En frisk personalstab torde generera inkomster till företaget, och ge företaget 

en stabil grund att stå på.  

Den här studien som utgår från Antonovskys begrepp känsla av sammanhang (KASAM) är 

tänkt att generera kunskap om hur en organisations hälsofrämjande insatser stämmer överens 

med hur personalen uppfattar det hälsofrämjande arbetet. En eventuell skillnad mellan 

organisationens insatser och personalens uppfattning är viktig att belysa för att insatserna skall 

kunna främja medarbetarnas deltagande i det hälsofrämjande arbetet kan riktas mot rätt 

förutsättningar i organisationen. 
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Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är indelad i åtta kapitel. I kapitel ett innehåller inledning och uppsatsens disposition. 

Kapitel två tar upp bakgrund och tidigare forskning. Kapitel tre handlar om teoretiska 

utgångspunkter som KASAM, hanterbarhet, begriplighet, meningsfullhet, svag och stark 

KASAM, stressorer, salutogenes, patogenes och hälsofrämjande ledarskap.  

I kapitel fyra tar upp syfte och kapitel fem forskningsfrågor. Kapitel sex innefattar metod, 

forskningsansats, fallstudier, datainsamling, urval, informanter, genomförande, databearbetning, 

etiska aspekter samt metoddiskussion. I kapitel sju redovisas resultatet av intervjuerna indelat 

efter forskningsfrågorna, först personalavdelningens uppfattning och sen de anställdas 

uppfattning. Till sist återfinns här en resultatsammanfattning. I kapitel 8 innehåller en 

resultatanalys där resultatet analyseras. Kapitel 9 omfattar en diskussion kring resultatet som 

återkommer till syfte och frågeställningar, slutsatser dras och tankar kring fortsatt forskning 

berörs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3 

 

 Bakgrund och tidigare 

forskning 

I detta kapitel beskrivs en bakgrund till hälsofrämjande arbete och vad ett hälsofrämjande arbete 

innebär. Effekter som forskningen påvisat av ett hälsofrämjande arbete diskuteras liksom de 

faktorer som främjar och hindrar ett hälsofrämjande arbete diskuteras på ett liknande sätt.  

Vad är hälsofrämjande arbete  
Enligt Hansson (2004) kan ett hälsofrämjande arbete förstås som en eller flera insatser som görs 

för att öka människors hälsa. Antingen direkt till individen för att utveckla och stödja individens 

egen hälsa eller också mer indirekt genom att inverka positivt på individens arbetsplats, skola 

osv. och dess förutsättningar för individens hälsa. Det kan förstås som ett förebyggande arbete 

inriktat på att behålla och bevara en individs hälsa samt positivt öka hälsan. Hanson (2004) 

menar att i ett hälsofrämjande arbete ingår att beskriva och identifiera de omständigheter eller 

delar som framkallar sjukdom (patogenes), men också att studera det som medverkar och bidrar 

till en förbättring av hälsan (salutogenes). Antonovsky (2005) menar att i ett hälsofrämjande 

arbete är det viktigt att främst utgå från ett salutogent synsätt, men att även det patogena 

synsättet skall finnas med. Traditionellt handlar hälsoarbetet om att i viss mån förebygga och 

sedan bota. Numera är ett hälsofrämjande arbete ett förebyggande arbete för att bevara hälsan.  

Det finns idag både stor och växande kunskap om ohälsa och botemedel mot sjukdomar. Enligt 

Hanson (2004) diskuterar allt fler om att hitta olika sätt att främja hälsan, vilket innebär att vi 

behöver mer kunskap om hur hälsan kan förbättras och bevaras. Det handlar om att beskriva 

hälsan positivt som en resurs och tillgång i våra vardagsliv (ibid) d v s genom att stärka och 

behålla sin hälsa har människor kraft att klara av sitt arbete och ändå ha energi över till sitt 

privatliv. Det hälsofrämjande arbetet kan bedrivas i alla miljöer där människor befinner sig t ex 

skolan, arbetet och lokalsamhället, men måste anpassas till varje situation (Hanson, 2004:35ff). 

Med andra ord är det hälsofrämjande arbetet inriktat på individer och grupper i olika 

sammanhang där de vistas större delen av dagen. 

Individinriktat hälsofrämjande arbete 
Det finns olika uppfattningar bland forskare som när det gäller vem som har ansvaret för 

individens hälsa i ett arbetslivssammanhang (Hanson, 2004, Holmqvist & Maravelias, 2011, 

Malmquist, Vinberg & Larsson, 2007). De menar på att ansvaret enbart ligger på individen och 

individens livsstil.  

Då förstås det som att ett hälsofrämjande arbete ligger på individnivå där insatserna handlar om 

att påverka individen till att vara mer hälsosam. Det innebär att individen själv bär ansvaret för 

sin egen hälsa och ohälsa samt ansvarar för att öka sin hälsa (Hanson, 2004). 

Enligt Hanson (2004:58ff.) kan hälsa uttryckas som frånvaro av sjukdom, men kan också 

beskrivas som en resurs eller kraft i det dagliga livet. Det möjliggör för individen att klara av 

påfrestningar som t.ex. stress och ökade arbetskrav och kunna njuta av livets glädjeämnen.  
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Hälsan har ett värde som kan bidra till att individen uppnår andra mål som t ex bättre 

självkänsla och en bättre möjlighet att lösa problem.  

Organisationsinriktat hälsofrämjande arbete 
Flera forskare (t e x Malmqvist, Vinberg & Larsson, 2007, Hultberg, 2007) menar på att 

ansvaret främst borde ligga på organisationsnivå där ledningen ser till att vidga perspektivet för 

det hälsofrämjande arbetet till att även lyfta in de organisatoriska villkoren som har betydelse 

för människors hälsa i arbetet. På detta sätt får organisationerna en hälsostrategi som ligger till 

grund för det hälsofrämjande arbetet (Hansson, 2004). Genom att utgå ifrån det hälsofrämjande 

arbetet i organisationen kan det göras möjligt att i organisationens arbete kunna använda sig av 

hälsostrategier som syftar till att bevara och öka hälsan hos de människor som är anställda i 

organisationen.   

Ett hälsofrämjande arbete är således ett förebyggande arbete som handlar om att göra människor 

friska i den meningen att de fortsätter att vara produktiva, självstyrande och kompetenta.  

Ett hälsofrämjande arbete medför också att insikten om vad som skapar ohälsa ökar enligt 

Malmquist, Vinberg & Larsson (2007). En hälsofrämjande inriktning på arbetsplatsen kan utgå 

från självstyrande grupper som i sig skapar ett socialt stödjande arbetsklimat eller inrikta sig på 

att införa flexibel arbetstid o s v.  

Hälsofrämjande arbetsplatser beskriver både hälsofrämjande satsningar som behövs och hur det 

hälsofrämjande arbetet skall bedrivas.  

Viktiga kännetecken för ett hälsofrämjande arbete ur detta perspektiv är att det utgår från att alla 

organisationer är unika, har ett arenatänkande d v s utgår från arbetsplatsen, arbetar för 

delaktighet och använder ett processinriktat arbetssätt. Samma syn på vad som anses vara 

hälsofrämjande organisationer återfinns såväl hos svenska som internationella forskare 

(Hultberg, 2007). 

Ett hälsofrämjande och respektfullt ledarskap i en arbetsorganisation med ett brett arbetsinnehåll 

och god laganda handlar också om att skapa arbetsglädje och möjligheter till lärande i 

organisationen (Malmquist, Vinberg & Larsson, 2007). 

Ett hälsofrämjande arbete i organisationen kan således inte bara ses som att organisationen 

erbjuder hälsofrämjande aktiviteter utan även en god psykosocial miljö där delaktighet, 

möjlighet vara med att påverka, glädje tillsammans med andra, utveckling och ett lärande av 

varandra m.m. ingår.    

Ett hälsofrämjande arbete som både individinriktat och organisationsinriktat. 

Ett hälsofrämjande arbete kan ses som ett samspel mellan individen och miljön samt innefattar 

kunskap om hälsan och är ett helhetstänkande i hälsa där organisationen, ledarskapet och de 

anställda ingår (Hanson, 2004:58ff). Det betyder att hälsan inte bara handlar om individerna 

utan består av olika delar där individer, organisationen och ledningen ingår och att det 

hälsofrämjande arbetet innehåller dessa delar.   
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Hanson (2004) menar att hälsa kan beskrivas som en tillgång i människors vardagsliv. Att en 

god hälsa är en tillgång i vardagslivet måste grunda sig på hypotesen om att människor har en 

god hälsa som är en viktig komponent för att kunna ta till sig möjligheter till rekreation, 

stimulerande aktiviteter, socialt berikande umgänge och därigenom kan erhålla ett psykiskt 

välbefinnande vilket i sin tur medför att den tid som människor är lediga från sitt arbete blir 

både meningsfullt och hälsosamt. 

Antonovsky (2005) menar att KASAM kan användas till att se de samband som påverkar det 

hälsofrämjande arbetet för människors hälsa. KASAM kan därför ge en vägledning i det 

hälsofrämjande arbetet på en arbetsplats för att se om arbetsplatsen har tillgång till en eller flera 

faktorer som är hälsofrämjande. 

 Det hälsofrämjande arbetsmålet med KASAM är att skapa samhörighet som gör att människors 

känsla av sammanhang bibehålls och att de med svag KASAM stärks (Antonovsky, 2005).   

Hur arbetet organiseras betyder enligt Hanson (2004), mycket för såväl människan som 

organisationen när det gäller hälsan och välbefinnandet. Ett hälsofrämjande arbete kan därför 

ses som både ett individinriktat arbete och som ett organisatoriskt arbete. Det handlar om att 

hålla sin personal vid god hälsa som att erbjuda hälsofrämjande aktiviteter till att arbeta med 

organisatoriska frågor som delaktighet, påverkan, lärande och utveckling, likväl som att 

individen bör ta hand om sin hälsa genom att använda sig av de hälsofrämjande aktiviteter som 

organisationen erbjuder till att engagera sig i sitt arbete och organisationen.  

Effekter av hälsofrämjande arbete på 

vardagsarbetet 
Hanson (2004:35ff) menar att en arbetsplats som arbetar hälsofrämjande kan medverka till 

välbefinnande och arbetsglädje och kännetecknas av att de anställdas kreativitet, framtidstro och 

prestation ökar och stärks i vardagsarbetet d v s på en sådan arbetsplats görs medarbetarna 

införstådda med vikten av god hälsa. Scanias hälsoprogram anses föredömligt i detta 

sammanhang. Scania erbjuder hälsoprogram och hälsoaktiviteter som fokuserar på de anställdas 

dagliga rutiner och att det hälsofrämjande arbetet stöttar de anställda för att de skall behålla sin 

hälsa. Det syftar till i sin tur att de anställda kan välja en hälsosammare livsstil både privat och i 

arbetslivet (Holmqvist & Maravelias, 2011).  

Arneson (2006) menar att en förbättring av de anställdas hälsa och minskat produktionsbortfall 

hör ihop med förbättringar av den psykosociala arbetsmiljön. Det menas att det finns ett socialt 

stöd på arbetsplatsen och att möjligheter skapas för att individen ska kunna styra sitt eget liv och 

hälsa genom att hälsofrämjande och förebyggande av ohälsa kan ge en bra väg tillbaka till 

arbete vid sjukfrånvaro. Det ger i sin tur goda effekter på människors vardagsarbete. Genom ett 

systematiskt hälsofrämjande arbete för att dämpa stressen och minska ohälsan kan därför öka 

hälsan hos medarbetarna i organisationen (Karlsson, 2010).  

Hanson (2004) menar att om organisationen satsar på hälsofrämjande kan det skapa bättre 

villkor för människan som t ex bra arbetsvillkor och god hälsa genom minskad sjukfrånvaro, 

ökning av antalet långtidsfriska, kompetenslyft, engagemang och lärande. På så sätt är ett 

hälsofrämjande arbete positivt för organisationen då det kan bl.a. minskar frånvaron, ökar 

produktiviteten och ger ett bättre arbetsklimat som ökar framgången för organisationen.  
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Wilson et al. (2004) menar att om en god arbetsorganisation kan kopplas till ekonomisk 

framgång i organisationen skulle detta kunna ge starka argument för företagen att investera i 

friskare arbetsplatser. Det betyder att organisatoriska åtgärder som att uppmuntra, stödja de 

anställda och arbeta med öppen kommunikation är centrala för att skapa eller bibehålla en 

hälsofrämjande arbetsorganisation som påverkar effektiviteten i organisationen. Det kan leda i 

sin tur till en ökad hälsa hos personalen både på arbetet och privat (Wilson et al., 2004).  

Individer som har en stark KASAM är trygga i sig själva och det samhälle de lever i och har en 

positiv livssyn och framtidstro. Det innebär att de har en bra grund till att förstå att världen 

förändras och kan känna sig trygga i att förändringarna blir så bra som möjligt. Genom mer 

glädje i vardagen och en positiv inställning till förändringar och annat som sker kan det ge mer 

förståelse samt ny energi till att se nya möjligheter (Antonovsky, 2005). 

Det hälsofrämjande arbetet bör därmed skapa en arbetsmiljö som stimulerar personalen att höja 

sin kompetens i sin respektive roll och vilja att lära i organisationen. I det hälsofrämjande 

arbetet handlar det om att arbeta med en process där organisationen kan erbjuda olika 

hälsoaktiviteter som fokuserar på hälsofrämjande och som utgår från organisationen, men också 

där de anställda har möjlighet att vara med och påverka organisationen och sitt eget arbete 

genom delaktighet. Det får effekten att de anställda känner sig delaktiga, motiverade och att de 

får bidra med kunskap som i sin tur skapar ett lärande (Hanson, 2004).  

Sammantaget talar mycket för att organisationer som arbetar hälsofrämjande kan bidra till ökad 

arbetsglädje och välbefinnande genom att organisationen stärker personalens framtidstro, 

kreativitet och prestation i vardagsarbetet. En ökad arbetsglädje ger människor en möjlighet att 

kunna ta förändringar med lugn och att förändringarna kan bli bra. 

 En förbättrad psykosocial arbetsmiljö förebygger människors ohälsa och negativa stress och 

påverkar därför människor positivt. Ett hälsofrämjande arbete skapar en god arbetsmiljö som 

stimulerar de anställdas lärande och kompetens och ger positiva effekter på det arbete som 

utförs dagligen i arbetet.  

Faktorer som främjar hälsofrämjande arbete 
Ett sätt att jobba hälsofrämjande är att skapa delaktighet som innebär att allas kunskap är viktig 

vid beslut, men även att deltagaren får en roll som påverkare och kunskapsbärare (Hanson, 

2004). Därför är alla anställda i en organisation lika viktiga då de kan få möjlighet att tillföra sin 

egen unika kunskap och på så sätt vara med och påverka, vara delaktig och engagera sig. Det 

kan komma fram att t ex organisationen söker eller behöver en viss kompetens och någon eller 

några av de anställda innehar denna kompetens utan att organisationen känner till detta. Att 

använda den kompetensen innebär att öka den anställdas engagemang, utveckling samt ökat 

kunnande i organisationen.       

I ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete där det finns krav på bra socialt klimat, arbetskontroll, 

engagemang, analys av jobbstressen och där rollerna är möjliga att samordna ställs stora krav på 

ledarskapet (Karlsson, 2010). En modell som Kanji & Chopra (2009) skapat kan vara ett bra 

verktyg för att mäta välbefinnandet i arbetet och är till hjälp för att upptäcka ohälsa genom att 

mäta systematiskt och återkoppla resultatet. Författarna redovisar dock inte vilka faktorer som 

främst främjar ett hälsofrämjande arbete. 
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 Ledarskapet i det hälsofrämjande arbetet är viktigt, då ledarskapet ses som den del i 

organisationen som kan vidta åtgärder som är viktiga för att bibehålla och skapa en 

hälsofrämjande organisation (Wilson, Dejoy, Vandenberg, Richardson & MacGrath, 2004). 

Larsson (2010) ser en bra kvalitet i ledarskapet som ett sätt att påverka det hälsofrämjande 

arbetet och effektiviteten i organisationen.  

Holmqvist & Maravelias (2011) menar att en frisk person med en positiv och flexibel  

attityd kan förbättra sin hälsa, ta hand om sitt arbetsliv och privatliv och dessutom söka 

möjligheter att förbättra sin nuvarande situation. Antonovsky (2005) menar att det finns många 

saker i vår tillvaro som stressar oss s.k. stressorer. Vissa människor kan av någon anledning 

överleva och klara sin hälsa bra fast de har en mycket hög stressfaktor (är mycket stressade) 

(Antonovsky, 2005). 

 Enligt Arneson (2006) är ökad egenmakt, empowerment och socialt stöd centralt för hälsa i 

arbetsliv och hälsoeffekten är större när dessa två är kombinerade. Det betyder att de individer 

som försöker att förbättra och bevara sin hälsa samt har en positiv inställning och dessutom får 

socialt stöd har bättre möjligheter att klara av påfrestningar i form av stress.  

Sammantaget kan konstateras att en av de faktorer som är viktiga för att främja ett 

hälsofrämjande arbete är att alla i organisationen har möjlighet att vara delaktiga genom att 

tillföra kunskap och vara med och påverka.  

Andra viktiga faktorer i sammanhanget är individens egen attityd d.v.s. den egna viljan att 

förbättra och ta hand om sin egen hälsa samt hur bra det sociala stödet är för hälsofrämjande 

arbete och slutligen i hur stor grad ledarskapet ger uttryck för att vilja verka för en 

hälsofrämjande organisation.       

Faktorer som hindrar hälsofrämjande arbete 
En av de faktorer som kan hindra ett hälsofrämjande arbete på en arbetsplats är stress (Hanson, 

2004). Stressen gör att det saknas tid för ett hälsofrämjande arbete och i stället för att prioritera 

det hälsofrämjande arbetet tas det lätt bort, när tiden borde ägnas åt det hälsofrämjande arbetet 

som innebär att stressen kan minskas.  

Avsaknaden av ett samordnat hälsoarbete med den dagliga verksamheten medför att det är svårt 

att införa några hälsostrategier (planerat tillvägagångssätt kring hälsa) d v s saknas det tankar 

och strategier kring hälsa blir det svårt att arbeta med hälsofrämjande (Hansson, 2004:30ff). 

Människors hälsa betraktas då som en belastning istället för en tillgång för människor, 

organisationer och samhälle (Hanson, 2004: 30ff). Organisationer är ofta så upptagna med sin 

produktion som gör att arbetsmiljö- och hälsoarbetet inte prioriteras (Arbetsmiljöverket, 2005).  

En studie som tidningen Arbetsliv genomfört visar att det finns en omedvetenhet i 

organisationerna kring problemen i arbetsmiljö- och hälsoarbete (Arbetsmiljöverket, 2005). Det 

medför att det hälsofrämjande arbetet i organisationerna inte kommer igång och att 

arbetstagarnas ohälsa på många arbetsplatser inte åtgärdas. Konsekvenserna av detta blir att 

problemen ökar i arbetsmiljö- och hälsoarbetet och hindrar ett hälsofrämjande arbete. 

De faktorer som orsakar ohälsa och stress samt dess påverkan på ekonomin är således okända 

för den arbetsgivare som saknar insikt om hälsofrämjande arbete och dess effekter. I Kanji & 

Chopras (2009) studie diskuteras ohälsosam stress (all sorts stress som är ohälsosam) som leder 

till lidande och ångest. 
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 Arbetsstressen som är relaterad till arbetet försvårar människors möjligheter att hantera 

utmaningar och försämrar den arbetsrelaterade psykosociala miljön i organisationen.  

Människor med svagt KASAM har svårare att ta hand om sin stress och behöver mer stöd och 

vägledning från arbetsplatsen som inte alla gånger har den möjligheten. Ett svagt KASAM 

innebär att individer som har mycket negativ stress i sin arbetsmiljö påverkas lättare av den som 

kan leda till ohälsa och minskad arbetsförmåga (Antonovsky, 2005).  

Av ovanstående drar jag slutsatsen att avsaknaden av insikt om hälsofrämjandets effekter 

medför att tid för ett hälsofrämjande agerande inte ges och är således ett hinder för 

hälsofrämjande arbete.  

Sammanfattning hälsofrämjande arbete  

I ovanstående sammanställning av forskningen framkommer det att det inte finns någon allmänt 

vedertagen definition av hälsofrämjande arbete. Det finns snarare olika synsätt på ett 

hälsofrämjande arbete, antingen utgår arbetet primärt från ett salutogent synsätt 

(hälsofrämjande) eller från ett patogent (sjukdomsframkallande) synsätt.  

En del forskare som t.ex. Wilson et al. (2004) Karlsson (2010), Antonovsky, 2005 och Kanji & 

Chopra (2009)  uttrycker att ett hälsofrämjande arbete handlar om den psykosociala 

arbetsmiljön som t e x delaktighet, kommunikation, ledarskap, engagemang, stress och 

motivation medan andra mer uttalat diskuterar individers egna hälsoaktiviteter som Hanson 

(2004) och Holmqvist & Maravelias (2011). Det betyder också att ansvaret för det 

hälsofrämjande arbetet antingen läggs på organisationen eller på individen eller på en 

kombination av individen och organisationen.  

När det gäller effekterna av det hälsofrämjande arbetet handlar det, förutom om individens egen 

hälsa, om ökad arbetsglädje och välbefinnande samt en förbättrad psykosocial arbetsmiljö. 

Människors möjlighet till delaktighet och påverkan kan skapa en vilja till ett ökat lärande och en 

förbättring av sin egen kompetens. 

 Det ger de positiva effekterna för individen på arbetsplatsen att känslan av egenvärde infinner 

sig som därmed minskar stressen och ökar förståelsen av tillvaron, vilket slutligen skapar 

arbetsglädje och en positiv livsinställning som även ger goda effekter på vardagslivet (Hanson, 

2004).  

Ett liv som präglas av harmoni på arbetsplatsen skapar förutsättningar för en bra grund att stå på 

även i det privata umgänget med familj, vänner, föreningsliv och liknande.  

Samtliga forskare talar om att effekterna av ett hälsofrämjande arbete är genomgående positivt 

förutsatt att det pågår ett kontinuerligt hälsofrämjande arbete som berör individerna i 

organisationen och i slutändan påverkar organisationen som sådan. Det betyder att både 

organisationen och individen tillsammans bör arbeta hälsofrämjande för att en hälsosammare 

organisation ska kunna skapas.  

När det gäller det hälsofrämjande arbetet är det organisationen som ger möjligheter för 

individerna att vara delaktiga och kunna påverka som signalerar att allas kunskap är viktig likväl 

som att hälsofrämjande arbete är en strategisk fråga (Hanson, 2004). Det finns mycket okunskap 

när det gäller det hälsofrämjande arbetet som gör att en del organisationer hellre arbetar med sin 

egen verksamhet och upplever hälsofrämjande arbete som svårt och besvärligt. Dessutom tror 

organisationerna som inte arbetar med hälsofrämjande arbete att det är alltför kostsamt. 
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Med utgångspunkt från litteraturen definierar jag ett hälsofrämjande arbete som olika 

hälsofrämjande aktiviteter som är riktade direkt mot individen, såsom t.ex. styrketräning, 

promenader, föreläsningar i hälsa m.m. och insatser som främjar psykosociala faktorer i 

arbetsmiljön, såsom socialt stöd, delaktighet, lärande och möjligheter till att vara med att 

påverka i sitt eget liv och som anställd i en organisation. Det hälsofrämjande arbetet kan därför 

ses ur olika perspektiv som individinriktat eller organisationsinriktat och många forskare som t e 

x Hanson, 2004 & Antonovsky, 2005 talar om båda perspektiven. 

Om vi ser på vårt nuvarande samhälle kan man undra hur all forskning om och fokus på hälsa 

påverkar nutidsmänniskan och våra politiker samt myndigheter. Inför de pensionsavgångar som 

aviseras tror vi oss veta att det kommer att uppstå arbetskraftsbrist. 

 Med uppgiften att locka till sig ny arbetskraft och behålla den gamla följer att det blir allt 

viktigare att regelbundet arbeta med förbättringar för att skapa bra organisationer och att främja 

personalens hälsa för att på så sätt nå effektivitet och framgång. 

Den här presenterade genomgången om vad hälsofrämjande arbete kan innehålla pekar på att de 

effekter ett sådant arbete har på arbetstagarnas vardagliga arbete tycks främst vara positiva 

påverkar både arbetslivet och privatlivet positivt. En viktig förutsättning är att det pågår ett 

regelbundet hälsofrämjande arbete i organisationen och att motivationen finns hos de enskilda 

individerna. 

En viktig slutsats är att det hälsofrämjande arbetet kräver både ett individ och 

organisationsinriktat arbete. Frågan är hur de möjligheter i det hälsofrämjande aktiviteter som 

erbjuds uppfattas av anställda och ledning när ett hälsofrämjande arbete bedrivs i en 

organisation.  

För att undersöka detta och belysa vilken effekt det hälsofrämjande arbetet har på 

vardagsarbetet utgår denna studie från Antonovskys KASAM med salutogenes som handlar om 

de omständigheter som bidrar till ökad hälsa och patogenes som handlar om de omständigheter 

som är sjukdomsframkallande. Ett hälsofrämjande ledarskap ses som en viktig del i ett 

hälsofrämjande arbete och bör vara väl integrerat i organisationens verksamhet. Det sker genom 

att ledaren/chefen har en medvetenhet och kunskap i ett hälsofrämjande arbete. På så sätt visar 

ledarna/cheferna vägen för de anställda, ser till att det finns bra förutsättningar och möjligheter 

för att alla individer vill kunna nå sina och organisationens mål.    

Hälsofrämjande ledarskap 
Ett hälsofrämjande ledarskap är en viktig aspekt av ett hälsofrämjande arbete och något som 

skall gagna organisationen, cheferna och de anställda. I de flesta organisationer ses 

hälsofrågorna av betydande vikt som skall finnas med i verksamheten (Hanson, 2004). En av de 

viktigaste uppgifterna som en ledare/chef har är att stödja personalen till att organisationen når 

fram till de mål som är uppsatta. Ledarna/cheferna har lyckats då organisationen når de mål den 

satt upp. Ledaren/chefen bör se till att ge goda förutsättningar och möjligheter för att alla 

individer skall kunna nå sina mål. Det förutsätter att ledarna/cheferna har ett hälsofrämjande 

synsätt och på så sätt visar vägen då det underlättar för organisationen. 

 Chefer som tänkt sig att arbeta med ett hälsofrämjande synsätt bör i alla situationer utgå från 

hur det är när det är som bäst i organisationen (Lugn & Rexed, 2009). 



 

10 

 

För chefer/ledare kan det vara lätt att se sjukfrånvaron som en indikator på hur hälsan är bland 

medarbetarna. Dock finns det fler delar med i ett hälsofrämjande ledarskap som t e x den 

psykosociala arbetsmiljön. Därför är det av stor betydelse att organisationen engagerar sig i det 

hälsofrämjande arbetet. Arbetsgivarna kan glömma bort vikten av att ha de hälsofrämjande 

aktiviteterna väl integrerat i organisationen för att kunna motivera såväl ledare/chef som 

anställda att ta ansvar och lära sig att jobba med bättre levnadsvanor och ökat välbefinnande. 

Där chefen/ledaren har en god självinsikt och är medveten om betydelsen av kost, motion och 

bra levnadsvanor m.m. inverkar det på de anställdas välbefinnande och effektivitet/prestation. 

(Eriksson, Skagert & Dellve, 2013).  
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 Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. 

KASAM  
Allt fler forskare (se t.ex. Hanson, 2004, Levi, 2001) inom hälsofrämjande arbete använder 

begreppet KASAM som betyder känsla av sammanhang vars upphovsman och forskare är 

Aaron Antonovsky (Antonovsky, 2005). KASAM utgår från ett salutogent synsätt d v s ett 

synsätt som utgår från hälsan. Antonovsky (2005) menade att det finns två olika energier som 

drar. En mer uppbyggande energi går mot ökad hälsa och en nedbrytande energi mot ökad 

ohälsa. När dessa bägge energier finns närvarande samtidigt och samarbetar blir det avgörande 

om hälsan bibehålls, blir bättre eller bryts ned i en inre process. Energierna kan ses som en slags 

kraft. Det som då påverkar är bl. a själ och kropp hos människan, miljön, var människan 

befinner sig, hur samhället ser ut och hur människan kan leva sitt liv i samhället. Antonovsky 

(2005) förklarar KASAM som ett kontinuum där människor befinner sig mellan hälsa och 

ohälsa.  Kontinuumet ses som KASAM och skulle kunna ge en bild på hur verkligheten ser ut 

och där människor kan befinna sig när det gäller hälsa och ohälsa. En människa ses inte sjuk 

eller frisk utan befinner sig flytande på en linje mellan ohälsa och hälsa. Vad som gör att en 

människa befinner sig närmare hälsa i kontinuumet handlar om hur hon upplever KASAM. 

Kontinuum enligt Antonovskys (2005) sett att se en ett kontinuum från hälsa till ohälsa: 

 

Figur 1. Antonovskys kontinuum (Antonovsky, 2005). 

Hanson (2004) menar att KASAM används till att se de samband som påverkar det främjande 

hälsoarbetet för människors hälsa. KASAM kan därför ge en vägledning i hälsofrämjande arbete 

på en arbetsplats för att se om arbetsplatsen har tillgång till en eller flera faktorer som är 

hälsofrämjande.  

KASAM utgår från att hälsan är en viktig resurs att ta tillvara med utgångspunkt i individens 

upplevelse av hälsan (Hanson, 2004). Levi (2001) tar i sin forskning upp att känsla av 

sammanhang är hälsofrämjande och ett bra sätt att vägledas igenom livet.  

KASAM består av tre delar:  

1. Begriplighet som är navet i KASAM som innebär hur det är möjligt att begripa eller förstå 

sin omvärld  

2. Hanterbarhet som handlar om att kunna hantera det som omvärlden utsätter individen för. 

3. Meningsfullhet som skapas genom att ta del av det som händer och att engagera sig i det som 

händer. Meningsfullheten är den viktigaste av det tre delarna av KASAM och ses som en 

motivationsdel. Meningsfullheten innebär att vara delaktig i beslut som påverkar och skapar 

individens öde och erfarenheter i livet som svarar på de varför frågor som finns i livet. De tre 

delarna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet förklaras nedan under respektive rubrik 

(Antonovsky, 2005).  
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Begriplighet 

Begripligheten som är själva kärnan i begreppet KASAM handlar hur om individen kan ta emot 

informationen och uppleva innehållet i den som realistisk och därmed ge individen en möjlighet 

att tillägna sig en bättre hälsa. Det handlar om hur en människa upplever både sin inre och yttre 

värld och kan med hjälp av sitt förnuft förstå bägge världarna som ordnade och strukturerade. 

En person som har en hög känsla av begriplighet har en förväntan att det hon/han tros möta i en 

framtid går att förstå och begripa. Om det dyker upp händelser som är oväntade är det möjligt 

att förklara dessa händelser. Även om en person som har hög känsla av begriplighet möter krig, 

död, misslyckande och liknade händelser finns det förmåga till att göra dem begripliga.  För att 

förstå vad begriplighet innebär rent praktiskt behövs kunskap om världen, samhället i en större 

kontext där människan ser sin plats relaterat till helheten. Historian om individens land, ort, 

släkt och arbetsplats handlar också om begriplighet, men också om individens rötter hur det var 

då och är nu. Begripligheten innebär en människas förmåga att lyssna och förstå information, 

tolka informationen, slutledningsförmåga samt att kunna sätta in det i ett meningsfullt 

sammanhang (Antonovsky, 2005).       

Hanterbarhet  

Hanterbarheten (och med den hälsan) tilltar om det finns realistiska krav. Här finns det enligt 

Antonovsky (2005) en möjlighet för varje person att styra sitt arbete och hälsa om 

instruktionerna är tydliga eller om vägledningen är klar och tydlig, vettiga resurser samt 

möjligheten till delaktighet finns. En hög känsla för hanterbarhet handlar om att kunna ta hand 

om både trevliga och mindre trevliga händelser som inträffar i livet på ett bra sätt, om en person 

har resurser som gör det möjligt att ta hand om dessa händelser (Antonovsky, 2005). 

Resurser här handlar om de tillgångar du som person innehar, men också människor omkring 

dig som familj, vänner, tro osv som du kan lita på och känna förtroende för. En hög känsla av 

hanterbarhet innebär med andra ord att du inte känner dig orättvist behandlad av livet eller som 

ett offer för omständigheterna (Antonovsky, 2005). 

Hanterbarheten kan ses som den möjlighet och energi som människan har av att kunna påverka 

sin värld och situation. Empowerment handlar om vardagsmakt och ett slags självstyre som 

människan kan använda för att påverka sin hälsa och vardag. För att individen skall känna till 

vad som skall göras och hur det skall göras innan individen handlar behövs begriplighet för att 

kunna nå hanterbarhet. I begreppet hanterbarhet finns lärande och pedagogik som en viktig del. 

Tillgångar rent personligt innebär att kunna kommunicera, psykisk och fysisk kraft. På en 

arbetsplats kan det innebära en organisation som fungerar och arbetskamrater som stöttar. Att 

sen kunna styra sina arbetsuppgifter, kunna bestämma sin arbetstakt och få bestämma lite själv 

ökar hanterbarheten (Antonovsky, 2005)     

Meningsfullhet  

Meningsfullheten innebär att vara delaktig i beslut, processer osv som skapar och påverkar 

individens öde och erfarenheter i livet. Det är därför viktigt att det finns tydliga mål och visioner 

i arbetet som ökar meningsfullheten. Med det menas att viktiga delar i meningsfullheten är 

samhörighet, och en positiv inställning som påverkar välbefinnandet (Antonovsky, 2005:42ff).  

Enligt Antonovsky (2005) kan denna del ses som att vara delaktig i sitt eget liv d v s att ha en 

del i allt som innefattar dagliga erfarenheter till ditt eget öde. Meningsfullheten betraktas också 

som en motivationsdel, där livet rent känslomässigt är värt att engagera sig i trots att det finns 

många problem och krav.  
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En person som möter hinder eller problem av olika slag försöker möta de utmaningar som 

uppkommer, hitta någon sorts mening i den och göra sitt bästa av situationen (Antonovsky, 

2005). Meningsfullheten handlar om motivation och ger en individ drivkraft och energi till att 

handla. Meningsfullheten är den viktigaste delen av KASAM för finns inte meningsfullheten 

och motivationen minskar behovet att öka hanterbarheten och begripligheten i problemet. En 

individ utan mening i sitt liv blir tomt och meningslöst och drabbas ganska snart av ohälsa. 

Däremot en person med engagemang och mening i sitt liv där det finns drivkraft att göra något 

och skapa framgång blir motivationen starkare och mer meningsfullt. Meningsfullheten kan ses 

som en positiv motivation (Antonovsky, 2005).  

Ett bra exempel är t e x en deppig dag som känns nattsvart och individen möter en människa 

som genom att bara finnas där eller säga något snällt, kan på det sättet göra dagen meningsfull. I 

en organisation där dess värderingar lyfts upp och prioriteras före vinst och formulerade 

ekonomiska mål ger medarbetarna ett större engagemang och motivation genom en starkare 

upplevelse av meningsfullheten (Antonovsky, 2005).  

Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet 

Insikter i/kunskap Möjligheter/tillgång (Resurser) Motivation/drivkraft 

Om sig själv Egen inre styrka Positiv inställning 

Omvärlden Vänner Visioner  

Förändringar Familj Mål 

Samhället Tro Tro på sig själv 

Arbetsmiljön Möjligheter att påverka Värderingar 

Egna rollen Arbetstakt Moral och etik 

Återkoppling från Arbetsplanering Rättvis behandling 

Chefen Beslut Positiva händelser 

Kollegor Kraft Relation till arbetskamrater 

 Fysisk kraft Relationer till chefer 

 Psykisk kraft Trevlig miljö 

 Pauser Trivselaktiviteter 

  Självkänsla 

Figur 2. Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i KASAM begreppet sett på en 

arbetsplats (Hanson, 2004, s 126) .   

Stark KASAM 

De personer som har en stark KASAM har en grundlig, men föränderlig och utvecklande tillit 

till att den yttre och inre världen går att förstå. Vilket tyder på att de är trygga i sig själva och i 

det samhälle de lever i d v s att de har en positiv livssyn och framtidstro.  Det betyder att de 

människor som har en stark KASAM har en bra grund till att förstå och acceptera att världen 

förändras och att dessa förlitar sig på att förändringarna blir så bra som möjligt, med andra ord 

de förlitar sig på att det är högst troligt att det kommer att gå så pass bra som förväntas 

(Antonovsky, 2005).  
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Det handlar om att se det positiva, det som fungerar i tillvaron och också kunna ta de 

förändringar som kommer med ett lugn och med förvissningen om att det blir bra, vars effekter 

ger människor ökad positivitet i vardagen (Antonovsky, 2005:16ff). Genom ökad positivitet ges 

ny kraft och energi till att ta itu med vardagen och allt vad den innehåller samt att hänga med 

och förstå att förändringarna kan ge en ny positiv möjlighet. Det bidrar till att bibehålla hälsan 

och kunna arbeta hälsofrämjande. En människa som har en stark KASAM har ett bra 

självförtroende och en stabil identitet. Det förutsätter att det finns en social konstruktion och ett 

kulturellt sammanhang som stärker identiteten som gör att denna människa kan engagera sig i 

kärlek och arbete (Antonovsky, 2005).  Antonovsky talar om copingstrategier som ett sätt för 

människor att lösa sina problem, gör det genom att se vilket typ av problem det handlar om, 

försöka se hur stor eller litet det är samt sett den verklighet problemet befinner sig i. Då är de på 

god väg att hantera problemet genom att välja de tillgångar som passar bäst för problemet. De 

individer som har flera olika copingstrategier att välja mellan och som kan använda dem 

rationellt och flexibelt är med andra ord människor med stark KASAM (Antonovsky, 2005). 

Svag KASAM 

Antonovsky (2005) menar att människor som har ett svagt KASAM har svårare att ta hand om 

sin stress och behöver därför mer stöd och vägledning av arbetsgivaren som inte alla gånger 

tillhandahåller den möjligheten. Med ett svagt KASAM menar Antonovsky (2005) att 

människor som har mycket negativ stress omkring sig i sin arbetsmiljö påverkas av den negativa 

stressen vilket kan leda till sämre hälsa och minskad arbetsförmåga genom att spänningstillstånd 

uppstår hos individen.  

Det medför en tilltagande brist, ett ständigt tillstånd av förlust och regelbundna upplevelser av 

att inte räcka till. Det medför också att det saknas tillgångar, som att uppleva motivation genom 

att informationen är tydlig nog för att kunna förstå sin omvärld. Det leder till att inte ha 

tillräckliga resurser att hantera de krav som ställs samt att inte kunna vara delaktig i beslut och 

processer (Antonovsky, 2005:42ff).  

En person som har svagt KASAM har inte kraft nog att ta hand om de krav som ställs i 

arbetslivet och/eller privatlivet och kan inte vara med i beslut och andra processer som sker i 

vardagslivet. Ett svagt KASAM hindrar också ett hälsofrämjande arbete genom att människor 

med svagt KASAM blir ännu mer påverkade av den negativa stressen som kan ge minskad 

arbetsförmåga och sämre hälsa i och med att det saknas energi att ta hand om den negativa 

stressen och ohälsan. Det hälsofrämjande arbetets mål utifrån ett KASAM-perspektiv är att 

skapa samhörighet som gör att människors känsla av sammanhang bibehålls och att de med 

svag KASAM stärks (Antonovsky, 2005).  

En individ som har få eller inga copingstrategier att ta till och får därför svårt att hantera 

problem. De stannar inte upp och ifrågasätter det sätt som de valt att handla på. Det innebär att 

det saknas motivation till att agera på ett annat sätt och hamnar i en återvändsgränd eller går 

vidare på den inslagna vägen. En sådan individ har ett svagt KASAM (Antonovsky, 2005).    

Stressorer 

Stressorer är att betrakta som något som skapar ett spänningstillstånd eller stress som oftast 

påverkar individen negativt. De finns alltid närvarande och ses inte som något som måste 

bekämpas. Ta som exempelvis en arbetsgivare som kräver att dess anställda skall utföra 

arbetsuppgifter inom en viss tid, ekonomisk begränsning och beslut som sker på arbetet utan att 

den anställde får vara delaktig m.m.  



 

15 

 

Dessa stressorer påverkar individen negativt, men har individen en stark KASAM som innebär 

trygghet i sig själv och det är lättare att förstå förändringarna som sker med en positiv livssyn. 

Om individen har en svag KASAM blir det svårare att undvika negativa stressorer. Dock inte 

omöjligt för om arbetsgivaren och andra i omgivningen ger stöd till en individ med svag 

KASAM görs det möjligt att begränsa och motverka stressorerna (Antonovsky, 2005).  

En stressor ses alltid som negativ även om dess skadliga inverkan går att förhindra. Genom det 

patogenetiska perspektivet ses stressorer som sjukdomsalstrande vars risker går att motverka, 

begränsa eller möta med en buffert. Genom ett salutogent perspektiv är stressorerna inte 

sjukdomsalstrande utan ses mer något som går att möta genom ett mer positivt sätt att tänka som 

t e x som nu är det så här och jag kan inte påverka situationen, men det finns annat att glädja sig 

åt eller det blir bättre längre fram (Antonovsky, 2005).    

Salutogenes  

Salutogenes handlar om hälsans ursprung och utgår från hälsans faktorer. Vad som gör att 

människor utgår från hälsa oavsett vad som än händer i livet. Enligt Antonovsky (2005) utgår 

KASAM från ett salutogent synsätt. Det innebär att ägna sina tillgångar till att bibehålla 

människor friska samt förhindra sjukdom genom ett förebyggande hälsofrämjande arbete. Enligt 

detta synsätt garanteras det inte att det går att lösa de problem som finns i en människans liv, 

men det kan verka för att skapa en djupare förståelse och kunskap. Det kan i sin tur leda till att 

människan rör sig mot hälsa i kontinuumet (se figur 1, s 13).  

Ett salutogent synsätt är vad som gör att människans hälsa förbättras eller behålls tillsammans 

med de livsvillkor som människan har. Vilka delar gör att människan håller sig kvar på den 

friska/hälsa av kontinuumet eller t o m gör att människan flyttar sig närmare den friska/hälsa 

delen? I ett salutogent synsätt ägnas både tillgångar och uppmärksamhet till att förhindra 

sjukdomar och bibehålla människor friska. Fokus ligger på vad det är som gör människor friska 

och gör att människans hälsa bibehålls och ökar. Att utgå från ett salutogent synsätt inbegriper 

kontinuumet ohälsa till hälsa, se individen och livsvillkoren, en kunskap om hälsan utifrån vad 

som gör individen frisk och arbeta förebyggande (Antonovsky, 2005).          

Patogenes  

Patogenes utgår från ett sjukdomsperspektiv och kan definieras som sjukdomsframkallande 

faktorer eller miljöer. I ett patogenetiskt perspektiv utgår ifrån varför människor blir sjuka och 

vad som gör att de hamnar i sjukdomar d v s att sjukdomarna orsakas av baciller, kemiska och 

psykosociala faktorer som t e x hjälplöshet som lärts in kan tillföra depression (Antonovsky, 

2005).  

Antonovsky (2005) menar att om du bara utgår från det patogena synsättet tänker du sjukdom, 

pratar sjukdom och så småningom blir specialist på din sjukdom istället för att lära dig något om 

hälsa och ohälsa. Om jag utgår från det patogena synsättet kan stressorer som framgår ovan ses 

som att de bidrar till sjukdom och som riskfaktorer.  Att arbeta utifrån ett patogent synsätt 

innebär att utgå från frisk eller sjuk d v s ett dikotomt synsätt, där det finns kännedom om 

sjukdom, behandling och orsaker, tittar bara på den sjuka delen och symtomet hos individen 

samt arbetar förebyggande och botande av sjukdomen.  Ett patogent synsätt handlar om 

förändringen från friskt till sjukt, hur och varför det blir sjukt. 
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Det är viktigt att se patogenes och salutogenes som ett komplementärt sätt att se hälsa. Det gör 

det möjligt att se hela människan i sin livsmiljö utifrån två synsätt inte bara friskt och inte bara 

sjukt utan som en flytande skala mellan hälsa och ohälsa (Antonovsky, 2005).  

Enligt Antonovsky (2005)  innefattar människans hälsa själ och kropp, livsmiljön, men också 

om var människan befinner sig, hur samhället ser ut och hur du som människa kan leva sitt liv i 

samhället. Därför menade Antonovsky (2005) i sin modell att där människor finns längs med i 

ett kontinuum mellan hälsa och ohälsa. Detta kontinuum skulle kunna vara ett koncept på hur 

verkligheten ser ut d v s vart ett hälsofrämjande arbete utgår ifrån. I ett hälsofrämjande arbete 

enligt Antonovsky (2005) innebär det salutogena sättet att se hälsan som vad som bidrar till 

hälsa till en mer djupare förståelse och kunskap för att kunna röra sig framåt mot hälsan (det 

friska) på kontinuumet.  

Ett hälsofrämjande arbete kan ses både som patogent och salutogent sätt att se hälsan då det 

möjliggör att se människan där hon befinner sig i sin miljö från två olika perspektiv. Enligt 

Hanson (2004) finns det mycket kunskap kring ohälsa, men att det behövs mer kunskap kring 

det som förebygger och främjar hälsan. Ett salutogent sätt att se ett hälsofrämjande arbete 

handlar om att se hälsan som något positivt, en tillgång i människans liv. Därför är det viktigt att 

utgå från ett salutogent synsätt när det gäller hälsofrämjande arbete.  Antonovsky (2005) menar 

att KASAM kan användas till att se de samband som påverkar det hälsofrämjande arbetet för 

människors hälsa. KASAM kan därför ge en vägledning i det hälsofrämjande arbetet på en 

arbetsplats för att se om arbetsplatsen har tillgång till en eller flera faktorer som är 

hälsofrämjande. 

 Det hälsofrämjande arbetsmålet med KASAM är att skapa samhörighet som gör att människors 

känsla av sammanhang bibehålls och att de med svag KASAM stärks (Antonovsky, 2005).  

Hanson (2004) menar på att intresset för KASAM är stort och att det ställs frågor om det i 

KASAM går att hitta förklaring på hälsans orsaker och ursprung.  

KASAM har testats inom områden som stressforskning, socialt arbete samt förändringsarbete 

likväl som i arbetslivet och det har konstaterats att KASAM som förklaringsmodell och strategi 

håller till hur hälsan skall kunna främjas på arbetsplatsen (Hanson, 2004).    Antonovskys 

(2005) KASAM kan användas till arbetslivet, i organisationen och i ett hälsofrämjande 

ledarskap.  

En känsla av sammanhang kan en ledare använda sig av genom att: 

Se till att arbetet är hanterbart: 

Arbetet blir hanterbart om individen har möjlighet att styra sitt arbete, om det finns rimliga 

resurser om rutinerna är klara, kraven är verkliga och det finns möjligheter till att vara delaktig. 

Det kan i sin tur innebära att det ökar en vilja till att lära sig nya delar i sitt arbete och på så sätt 

öka kompetensen som ger en positiv livsinställning (Antonovsky, 2005).  

Se till att arbetssituationen blir begriplig: 

Att det är tydligt och klart hur beslut fattas och hur organisationen ser ut samt att det finns bra 

samarbetsformer och mötesstrukturer. Alla i organisationen känner till vad som förväntas av 

olika roller samt att klara rollbeskrivningar finns för alla. Det ger de anställda en ökad kunskap 

om organisationen, den egna rollen i organisationen samt omvärlden. Att sedan få återkoppling 

från sin chef, arbetskamrater och omvärlden ökar förståelsen och gör det lättare att förstå 

Antonovsky (2005).  
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Att det finns en meningsfullhet i arbetet: 

För att uppnå en meningsfullhet gäller det att se till att det finns tydliga visioner och mål för 

verksamheten i organisationen. Att som ledare se till att det råder samhörighet, positiv 

människosyn samt gemensamma värderingar ökar meningsfullheten. Ledaren är en 

nyckelperson och kan både påverka och vara en förbild för de anställda och arbeta för att alla i 

organisationen skall kunna uppleva känslan av sammanhang. Det skapar en motivation till 

arbetet och tillför positivitet och livslust (Antonovsky, 2005).  
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 Syfte  

I tidigare avsnitt har det framgått att det inte finns någon enhetlig definition av hälsofrämjande 

arbete. Olika författare belyser olika aspekter, men det som ändå tycks vara gemensamt är 

någon form av insats som främjar medarbetares hälsa. Dessutom framhålls ofta hälsofrämjande 

arbete som positivt för såväl individen som för företaget och samhället. Oklarheten kring 

begreppet i litteraturen gör troligen att även företag och medarbetare kan ha mycket olika bild 

av vad ett hälsofrämjande arbete innebär. Syftet med denna studie är att utifrån Antonovskys 

begrepp känslan av sammanhang (KASAM) utveckla kunskap om hur en organisations 

hälsofrämjande insatser stämmer överens med hur personalen uppfattar det hälsofrämjande 

arbetet. En eventuell skillnad mellan organisationens insatser och personalens uppfattning är 

viktig att uppmärksamma så att insatser för att främja medarbetarnas deltagande i det 

hälsofrämjande arbetet riktas mot rätt förutsättningar i organisationen. 
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 Forskningsfrågor 

 Hur beskriver personalavdelningen hälsofrämjande arbete? 

 Hur uppfattas personalavdelningens hälsofrämjande arbete av de anställda? 

 Vilka effekter uppfattar de anställda att hälsofrämjande arbetet har gett dem? 

 Vilka förutsättningar i organisationen främjar eller hindrar enligt de anställda att de 

deltar i de hälsofrämjande insatserna? 
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 Metod 

Avsnitt 6 handlar om hur jag gått tillväga för att svara på studiens frågor. Etiska aspekter, urval, 

genomförande av metoden samt databearbetning tydliggörs här. Kapitlet avslutas med en 

metoddiskussion. 

Forskningsansats 

Det har varit naturligt att använda fallstudier som koncentrerar sig på en speciell situation, 

person eller institution då denna studie har fokuserat på anställda som befinner sig i en 

organisation i en särskild situation. I denna studie är fallet en organisations hälsofrämjande 

arbete och det centrala i denna studie är att betrakta hur organisationens hälsofrämjande arbete 

uppfattas av de anställda (Denscombe, 2009:59ff). 

Intentionen är att få en djupare redogörelse för händelser, förhållanden, erfarenheter eller 

processer som finns i organisationens hälsofrämjande arbete samt att skapa en förståelse 

(Denscombe, 2009:59ff). Målsättningen med en fallstudie är att lyfta fram det allmänna genom 

att se det individuella som något som gjorts möjligt genom intervjuerna och som genomförts där 

det som sägs i intervjuerna tolkas till en helhet. Här undersöks sakerna på detaljnivå. Sociala 

processer och relationer är ofta ihopkopplade och kan gemensamt påverka varandra d v s för att 

förstå helheten är det viktigt att förstå flertalet andra saker framförallt hur de hör ihop 

(Denscombe, 2009:59ff). Studien baseras på en kvalitativ metodik med semistrukturerade 

intervjuer som datainsamlingsmetod.    

Organisation X  
Här kommer organisation X att beskrivas och det hälsofrämjande arbete som organisationen 

bedriver. Den organisation jag valt att studera bedriver utbildning för vuxna studenter samt 

forskning på universitet/högskolenivå. Här går ca 13 000 studenter och utbildar sig. Från början 

har det funnits sex institutioner som efter en större omorganisation utgörs av fyra institutioner. 

32 olika program på kandidatnivå, 23 magisterprogram, 17 masterprogram samt fristående 

kurser på både grundnivå och avancerad nivå. Organisationen startades 1996 som då hade ett 

hundratal anställda.  

Organisationen har idag totalt 838 anställda. Organisation X ser det hälsofrämjande arbetet som 

ett förebyggande arbete för att kunna förebygga sjukdom och ohälsa. Det finns ingen särskild 

policy kring hälsofrämjande arbete, men det finns nedskrivet att organisationen skall arbeta 

hälsofrämjande, men inte specificerat hur och när. 

Hälsofrämjande arbete i organisation X 

Enligt personalavdelningen har organisation X har ett stort och brett hälsofrämjande arbete som 

omfattar många olika aktiviteter. De anställda har möjligheter att gå på ett lokalt gym ett par 

minuter från arbetsplatsen som erbjuder både gym och gruppträning som gympa, step up m.m. 

till ett pris på 300: -/termin som dras på lönen. Det finns en simhall lite längre bort där 

personalen har möjlighet att gå och simma för 150: -/termin. 
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 I samma byggnad där organisationen befinner sig finns en lokal med enklare 

styrketräningsredskap, bollar, hantlar och ett pingisbord. Utnyttjandet av detta är gratis. En 

massagestol finns till förfogande där de anställda kan boka in sig utan kostnad. Massage på 30 

min erbjuds där personalen får betala 100: -.  

Personalavdelningen samarbetar nära och tidigt tillsammans med företagshälsovården och 

försäkringskassan vars mål är att den sjukskrivne skall kunna återvända så snart som möjligt till 

sin arbetsplats. Personalavdelningen samarbetar tillsammans med de andra avdelningarna och 

har regelbundna möten kring de fysiska och psykosociala faktorer i arbetsmiljön som handlar 

om hur personalen mår på avdelningen, hur det ser ut och vad de gör. Detta följs sedan upp av 

nya möten. I samtal med personalavdelningen nämns även att ett planerings- och 

utvärderingssamtal görs med varje anställd och dennes chef.  

Den omorganisation som nyligen gjorts har som mål att erhålla ett närmare chefskap. Dessa 

delar anses påverka ett hälsofrämjande arbete som psykosociala faktorer.    

Hälsoinspirationsveckor 

Varje år anordnas en inspirationsvecka i friskvård där det erbjuds många olika hälsofrämjande 

aktiviteter alltifrån promenader, enklare blodfettstester till dans, fäktning och föreläsningar. De 

anställda som t ex får sämre värden på blodtryck och blodfetter fångas upp för att skickas vidare 

till företagshälsovården.  Allt detta är gratis.  

I hälsoinspirationsveckan 2011 deltog 170 anställda av 780 st. I ett urval av 17 aktiviteter har 

jag valt ut de fyra aktiviteter som hade flest deltagare. Frukost: 130 deltagare, Fika: 95 

deltagare, testa blodtryck: 78 deltagare och Vågen (mäta vatten och fett i kroppen): 75 deltagare.  

En enkätutvärdering av inspirationsveckan genomfördes där 105 av 170 deltagare svarade. På 

frågan om de tyckte att det var bättre att ha en inspirationsvecka i stället för inspirationsdag 

svarade 49 % att de tyckte de. Huvuddelen av dem som deltog på inspirationsveckan var mycket 

nöjda. De som deltog var övervägande administrativ personal. Övriga synpunkter var följande: 

Närvaro av rektor, prorektor eller någon från ledningen saknades. Fler chefers närvaro önskas.  

Hälsoinspirationsveckan 2012 hade 180 deltagare av ca 800 st av de 16 aktiviteter som erbjöds 

hade följande flest deltagare. Frukost: 130 deltagare, Fika: 110 st, Hälsoprovtagning: 70 st. och 

Vågen (mäta vatten och fett i kroppen) 68 st. Det var relativt få som deltog. Här skickades det ut 

en enkätutvärdering till 180 medarbetare och 113 svarade. Frågan: Jag tycker att utbudet av 

aktiviteter under inspirationsveckan var tillräckligt svarade 59 % att de tyckte det. 

Inspirationsveckan var väldigt uppskattad med många positiva kommentarer. Fler chefers 

närvaro önskas. Det framkom också önskemål om ny stegtävling som anordnats tidigare (se 

nedan) men som inte erbjöds bland aktiviteterna under veckan.   Även 2012 var det, liksom 

2011, övervägande administrativ personal som deltog. Under hälsoinspirationsveckorna är den 

aktivitet som har flest deltagare ”frukost” och ”kaffe/te”. Totalt sett i hälsoinspirationsveckorna 

är deltagarantalet relativt få. En aktivitet som sticker ut lite och har haft stor uppslutning och 

som tycks påverka organisationen och dess medlemmar är stegmätartävlingen som jag skriver 

om nedan.        

Organisation X ger varje höst olika föreläsningar om bl. a stress och hälsa sedan 2011. Här har 

all personal (838 st) fått chansen att delta i någon/några/alla hälsoaktiviteter under 

hälsoinspirationsveckan.  
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Av dessa antal deltagare och år har jag sedan jämfört de två olika åren med skillnader och 

likheter. Det finns möjlighet att få 1tim friskvård på arbetstid. En rökavvänjning var särskilt 

lyckad och då gick personalavdelningen ut med intervjuer med dem som lyckades sluta röka 

som ett framgångsrikt exempel.  

Däremot betalar inte organisationen för extern friskvård i form av subvention av t ex av 

gymkort, träningskort eller massage på andra orter för personalen. Det är meningen att 

personalen skall använda de aktiviteter som organisation X ordnar.  

Personalenkäter 

Det görs medarbetarenkäter varje år där alla anställda skall svara på en del frågor rörande hur de 

mår, hur de trivs, hur arbetsgruppen fungerar osv. Resultaten för År 2009 visar att det var 582 

respondenter av 733 st. och år 2010 var det 591 respondenter av 780 st. 

Fokus har varit på områden angivna i antal som arbetsbelastning, påtaglig risk för ohälsa i 

arbetet, utsatt för diskriminering, förtroende ledning, förtroende chef, återkoppling, arbetsglädje 

då de är relevanta för denna studie och är likadana i de bägge enkäterna. Frågorna har varit 

relevanta för studien och som har analyserats genom att jämföra svaren från 2009 med svaren 

2010.  

Arbetsbelastning 

År 2009 svarade 582 personer på personalenkäten. Resultaten visade att 146 personer upplever 

att arbetsbelastningen är för hög. När det gäller påtaglig risk för att råka ut för ohälsa i arbetet är 

det 108 personer. 14 personer befinner sig i riskzonen för utbrändhet. 48 personer upplever att 

de blivit utsatta för diskriminering (kan även vara särbehandling och mobbing). 181 personer 

tycker att de har förtroende för högsta ledningen. 310 personer har förtroende för närmsta chef. 

325 personer upplever att de får återkoppling av sin chef, kollegor och andra.  Det är 302 

personer som upplever arbetsglädje.  

År 2010 var det 591 personer som svarade på personalenkäten. Resultaten av personalenkäten 

visade att 175 personer upplever att arbetsbelastningen är för hög. På frågan påtaglig risk att 

råka ut för ohälsa i arbetet är det 122 personer som upplever det. 15 personer befinner sig i 

riskzonen för utbrändhet. När det gäller att bli utsatt för diskriminering (kan även vara 

särbehandling och mobbing) är det 50 personer som svarar så. Det är 214 personer som har ett 

förtroende för högsta ledningen. 346 personer har förtroende för sin närmsta chef. 295 personer 

upplever att de får återkoppling av sin chef, kollegor och andra. Det är 299 personer känner 

arbetsglädje. 2010 hade 175 personer svarat att de upplever att arbetsbelastningen är för hög 

mot 146 st 2009.  

År 2009 anser sig 108 personer ha en påtaglig risk för att råka ut för ohälsa i arbetet mot 2010 

där 122 personer har svarat ja på samma fråga. År 2009 är det 181 personer som har förtroende 

för högsta ledningen mot 2010 då det är 214 personer som har förtroende för högsta ledningen 

det gör en skillnad på 33 personer. När det gäller förtroendet för närmsta chef är det 310 

personer som känner så 2009 och 2010 är det 346 personer. Återkoppling upplever 325 personer 

att de får 2009 och 2010 är det 295 personer som svarar så. En skillnad på 30 personer. Under år 

2009 är det 302 personer som känner arbetsglädje och 2010 är det 299 personer.       
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Stegmätartävling 

Det genomfördes en stor satsning i form av en stegmätartävling under februari-mars 2011 med 

437st deltagare av 838 anställda. Stegmätartävlingen genomfördes under 28 februari – 27 mars 

2011. Det var 437 anställda av 838 st. I själva utvärderingen har 270 anställda svarat av de 437 

deltagarna. Utvärderingen visar att: 86 % av deltagarna tycker att det har varit roligt att vara 

med i stegtävlingen. 89 % av deltagarna har blivit mer medvetna om hur mycket de rör sig i 

vardagen.  Gemenskapen på arbetsplatsen har ökat tack vare stegtävlingen med 54 % som 

tycker det. 91 % har svarat att de uppskattar att organisation X anordnade stegtävlingen och ser 

gärna liknande arrangemang framöver. Snittbetyget för alla frågor är 4,1 av 5 på en skala på 1-5 

där 5 står för är högst och 1 står för minst.     

Datainsamling 

Datainsamlingen har skett med hjälp av semistrukturerade intervjuer. I datainsamlingen har 

inriktningen varit hur de intervjuade uppfattar det hälsofrämjande arbetet i organisationen, dess 

effekter och förutsättningar samt hinder för individen och i organisationen att delta i de 

hälsofrämjande insatserna. Empirin består av intervjuer med chefer och medarbetare i 

organisation X. Stor vikt har lagts vid subjektiva beskrivningar och det är framförallt de 

anställdas uppfattningar av organisationens hälsofrämjande arbete som är basen för studiens 

resultat. 

Forskningsfrågorna har utgjort utgångspunkten för intervjuernas struktur. Tanken har varit att få 

fatt i de anställdas uppfattning på det hälsofrämjande arbete som görs i organisationen och den 

betydelse det har i de anställdas vardag. 

 Då studien är tänkt att utveckla nya kunskaper som det inte fanns kännedom om på förhand om 

vad som skulle bli viktigt, var det av vikt att hålla fast vid en fastställd intervjuguide. Då svar 

erhölls från informanterna blev det naturligt att ofta ställa spontana följdfrågor för att utveckla 

berättelsen framåt och gå djupare i de anställdas uppfattning, men också till en viss del kunna 

rikta dialogen till andra delar som kunde vara intressanta. Alla intervjuer har spelats in via 

mobiltelefonen eller via Skype för att kunna behålla så mycket material som det är möjligt. 

Materialet har därefter transkriberats till text för att kunna underlätta analysen av studien. 

Intervjuerna har haft en avgörande betydelse för studien och ligger till grund för resultatet 

tillsammans med bakgrunden av det hälsofrämjande arbetet i organisation X där kompletterande 

dokument som personalenkäterna och utvärderingarna av hälsoinspirationsveckorna samt 

stegmätartävlingen har används. Dessa har legat som en bakgrund till organisations X 

hälsofrämjande arbete och de hälsofrämjande aktiviteter som bedrivs där. 

Urval 
I studien har fokus legat på stegmätartävlingen och orsaken till det är att det var många som 

deltog i stegmätartävlingen samt att alla de som har intervjuats har deltagit i stegmätartävlingen.  

Personalavdelningen har bidragit med en deltagarlista på 18 personer som deltog i 

stegmätartävlingen och som vann pris för att de deltagit i stegmätartävlingen. Utifrån den har 13 

personer tillfrågats om de kan tänka sig att ställa upp på en intervju.  
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Varför det blev just 13 personer har att göra med att det var flest chefer, lektorer och professorer 

som fanns bland dem. Ett val blev därför att välja ut ett mindre antal chefer och resten 

medarbetare som blev totalt 13 personer av dessa har 6 personer gått med på att ställa upp på en 

intervju.  

Ett medvetet val har varit att välja ut fler medarbetare än chefer för att få en variation på svaren 

samt inte bara få chefernas uppfattning om det hälsofrämjande arbetet. Inledningsvis 

intervjuades tre personer på personalavdelningen för att få en möjlighet att bilda en uppfattning 

om hur det hälsofrämjande arbetet bedrivs. Valet av organisation har grundats sig på en 

nyfikenhet på hur en större skola på universitets-och högskolenivå arbetar med hälsofrämjande 

arbete. 

 En del av de frågor som ställts till personalavdelningens personal har också ställts till 

nedanstående sex medarbetare i organisationen.  

De informanter som använts i denna studie är 9 st till antalet och anställda i organisation X. De 

intervjuade är 3 personer från personalavdelningen, personalchefen och två 

personalhandläggare, som alla arbetar med att erbjuda olika hälsofrämjande aktiviteter till 

personalen i organisationen. Alla är kvinnor mellan 38 år till 47 år. Utöver det har 6 övriga 

anställda varav 3 män och 3 kvinnor i åldrarna mellan 38 år till 60 år intervjuats. 4 är 

medarbetare och 2 har chefspositioner. Samtliga har ställt upp frivilligt på intervju vid förfrågan 

via epost.   

Utgångspunkten i intervjuerna kring de tre personerna på personalavdelningen är att få en grund 

att stå på när det gäller organisation X hälsofrämjande arbete. En analys gjordes på 

intervjufrågorna. De olika dokumenten som personalenkäter, sjukfrånvaro och olika 

hälsofrämjande aktiviteter har varit som en bakgrund till organisation X.  

Det här för att dels för att kunna svara på forskningsfrågan: Hur uppfattas organisationens 

hälsofrämjande arbete av de anställda? Och dels för att ha det som bakgrundsinformation om 

verksamheten. 

Genomförande 
Efter att ha gjort urvalet enligt ovan har en kontakt via mejl med en förfrågan tagits, först till 

personalchefen som sedan har gett två namn på två anställda på personalavdelningen. Sedan har 

intervjuer gjorts med personalchefen och två anställda på personalavdelningen där varje intervju 

har tagit ca en timme. En intervjuguide på 14 frågor med öppna frågor som har gett öppna svar 

(se bilaga 1) har används.  

Det har tillkommit följdfrågor på övervägande delen av frågorna då svaren gett upphov till fler 

frågor.  Av de tre intervjuerna har två genomförts via Skype interntelefon och spelats in via 

datorn med bild där intervjuaren har suttit vid sin dator och informanten suttit på sin arbetsplats 

vid sin dator. En intervju gjordes på arbetsplatsen i informantens rum med inspelning av 

intervjun via mobiltelefonen. Därefter har intervjuerna transkriberats.  

Efter att ha genomfört dessa tre intervjuer har det gett en grund och bild på hur organisationen 

arbetar med hälsofrämjande arbete samt hur gett vägledning hur resterande intervjuer skall 

genomföras som sedermera gjordes i enskilt i ett stängt rum.  
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De övriga sex anställda har tillhandahållits av personalavdelningen enligt urvalet ovan. Sedan 

har en kontakt tagits via mejl med en förfrågan om medarbetarna och cheferna vill delta i denna 

studie. Därefter har en tid avtalats med varje informant till ett möte på arbetsplatsen. 

Intervjuerna har skett i ett avskilt rum/plats med en anställd i taget som har pågått i ca 30-40 

min med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 2) med sju öppna frågor med följdfrågor. Varje 

intervju har på plats spelats in via mobiltelefonen. Därefter har samtliga inspelningar av 

intervjuerna lagts in i datorn både via Skype och mobiltelefonen. Varje intervju har 

transkriberats och sparats i datorn.   

Analysmetod 
En formulering av studiens syfte och en tanke om ämnet har funnits med innan intervjuerna 

samt ett tydliggörande av vad och varför har gjorts innan analysen (Kvale & Brinkmann, 2010).  

Meningen är att få en mer ingående uppfattning om effekter och förutsättningar de intervjuade 

har av hälsofrämjande arbete. Det innebär att varje individs skriftliga ord, det sagda och 

tolkningen av det sagda är det viktiga. Människan ses som subjekt och objektet är människans 

sätt att uttrycka sig. En strävan har varit att leva sig in i det som sagts eller kunna leva sig in det 

obekanta perspektiv som sägs i intervjuerna. Här handlar det om den kunskap som människan 

innehar och hur människan formulerar sig. Relationen som finns mellan hälsofrämjande arbete 

och dess effekter handlar om att lyssna av de intervjuades svar om deras uppfattning av det 

hälsofrämjande arbetet som bedrivs i organisationen och uppfattningen av de effekter som blir 

av det hälsofrämjande arbetet.  

Studien har genomförts i en organisation som fortsättningsvis kallas för organisation X (se 

nedan). En tanke är viktig i studiens arbete och som handlar om insikten att ha förståelse för 

detaljer kring medarbetarnas tankar för hälsofrämjande arbete.  

Det kräver en förståelse av en helhet om organisation X hälsofrämjande arbete samtidigt som en 

förståelse av helheten i organisations X hälsofrämjande arbete kräver förståelse av de detaljer 

som bygger upp helheten (Jämför med Molander, 2007).  

Tolkningen av det som sagts kring hälsofrämjande arbete har varit viktigt att se som svaren av 

en del en helhet i organisation X och inte som en egen del som står för sig själv.  

Sättet som frågorna framförts på har varit viktigt och gett förutsättningar och gränser för de svar 

som framkommit (Hyldgaard, 2006).  För det handlar om att betona människors förståelse om 

dess omgivning och sättet att se organisation X. Det har underlättat att förstå eller tolka och ses 

som ett sätt att se medarbetarna i organisation X och dess kulturella förståelse (Molander, 

2003). Intervjuerna har gett mig en möjlighet att förstå och tolka det som sagts i intervjuerna 

och att kunna se det sammanhang intervjuade befinner sig i d v s organisation X.    

Den forskningsbearbetning som genomgåtts i studien kan liknas vid en trappa som går uppåt då 

det finns en öppenhet som både går nedåt och uppåt.  

När forskningsarbete påbörjades med intervjuerna var det en process någonstans av att försöka 

förstå hur organisation X hälsofrämjande arbete uppfattas av de anställda och vilka effekter det 

har på individernas vardagliga arbete. Bearbetningen som för att få till kunskap har varit att 

växla mellan analys och datainsamling och insamling av data samt teori och tolkning.   
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Kunskapsprocessen i arbetet alternerar mellan analys och insamling av data och tolkning och 

teoribildning å den andra (Starrin & Svensson, 2007). Systematiskt har tolkningarna ifrågasatts 

och prövats. 

I detta sammanhang är det viktigt att förhålla sig till en värld som medarbetarna i organisation X 

redan har tolkat. Där det är viktigt att försöka förstå hur de ser på världen för att kunna förklara 

deras handlingar.  För att göra det möjligt att forska kring hälsofrämjande arbete måste 

medarbetarnas tolkningar rekonstrueras inom ett samhällsvetenskapligt språk och ta hjälp av 

teorin (Gilje & Grimen, 2007). Studiens arbete gått i tur och ordning igenom frågorna, 

datainsamling, tolkning, analys samt resultat. (Starrin & Svensson, 2007). Utgångspunkten är en 

kvalitativ studie i form av intervjuer, som har betraktat hälsofrämjande arbete ur deltagarnas 

perspektiv.  

Intervjuerna transkriberades till skrivna texter som är så nära informanternas tal som möjligt och 

har sedan skrivits ut. Intervjuerna har delats in i två delar där tre intervjuer gjorts med 3 

anställda från personalavdelningen och den andra delen utgjorts av intervjuerna som gjorts med 

de 6 anställda i organisationen. Därefter har intervjuerna analyserats utifrån forskningsfrågorna 

och svaren kategoriserats i olika teman.  

Därefter har det gjorts försök till att sätta in i informanternas värld med en förståelse för deras 

situation och i dess helhet och utifrån det tolka vad de säger och uttrycker (Molander, 2003). 

Genom att lyssna och läsa av de detaljer som varje informant säger i ett svar på varje fråga som 

ställts gör det möjligt att förstå helheten av det som sägs och därmed har innehållet kunnat 

tolkas och sätta det i en större helhet d v s i informantens värld (Molander, 2003).  

Det har gett ett underlag för att kunna kategorisera svaren på respektive forskningsfråga i olika 

teman. Först har forskningsfrågorna varit grunden och sen har arbetet delats in i två delar.  En 

del redovisar personalavdelningens uppfattning om det hälsofrämjande arbetet i organisationen 

som 1. och en del som 2. som utgår från de anställdas uppfattning av organisationens 

hälsofrämjande arbete, de anställdas uppfattning om vilka effekter det hälsofrämjande arbetet 

har gett och vilka förutsättningar i organisationen främjar eller hindrar att anställda deltar i de 

hälsofrämjande aktiviteterna.  

I de svar som erhållits på frågorna i intervjuerna har olika kategorier hittats som återfinns i 

resultatet. Dessa kategorier har sen underlättat för analysen av resultatet. 

Etiska aspekter 
Etik ingår i ett forskningsarbete något som jag tagit hänsyn till vid insamling av data, i analysen 

av forskningen och vid publiceringen.  Innan intervjuerna och insamlandet av dokumenten togs 

en kontakt med personalchefen vid organisation X samt 5 högre chefer för ett godkännande. 

Sedan har informanten, innan varje intervju fått godkänna intervjun genom att läsa igenom en 

skriftlig information kring intervjun och sedan skriva under den. 

Det finns två viktiga krav när det gäller de forskningsetiska principerna, forskningskrav och 

individsskyddskravet. Forskningskravet innebär att samhället och dess medlemmar har krav på 

att forskning bedrivs, att den inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet. 

Individskyddskravet innebär att personer som intervjuas inte skall utsättas för psykisk eller 

fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Därför har varje deltagare fått information om att 

intervjuerna kommer att hanteras konfidentiellt och att deras identitet kommer förbli anonym. 
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 Detta för att respektera de intervjuades värdighet och rättigheter, se till att de intervjuade inte 

behöver lida genom medverkan i forskningen och respektera informanternas integritet 

(Vetenskapsrådet, 2002).   

I individskyddskravet finns det fyra allmänna krav på forskningen. Dessa krav skall i det 

följande kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. De fyra kraven har följts i studien. 

1.   Informationskrav 

Det handlar om den information som deltagare fått om deras roll i denna studie och de villkor 

som ingår i deltagandet. Information har också getts om att informanternas deltagande är 

frivilligt och att de kan när som helst avbryta sitt deltagande i studien. De tillfrågade personerna 

i studien har informerats om tillräcklig information om den forskning som bedrivs. I fall där 

deltagarna ställt frågor har de också fått svar på sina frågor. De som valt att delta i studien har 

frivilligt gått med på att delta i studien (Vetenskapsrådet, 2002).   

2.   Nyttjandekravet.  

De uppgifter som samlats in angående de individer som har varit aktuella för studien har bara 

varit mening till att använda i denna studie och inget annat. Därför har de transkriberade 

inspelningar som gjorts raderats (Vetenskapsrådet, 2002).   

3.   Samtyckekravet. 

De intervjuade i studien har först fått en muntlig information. Sedan har deltagaren fått 

information i form av ett skriftligt samtycke där det rent formellt handlar om dokumentation av 

överenskommelsen att delta och att deltagaren har fått information om vad samtycket handlar 

om (Vetenskapsrådet, 2002).                  

4.   Konfidentialitetskravet  

När det gäller konfidentialitetskravet har samtliga informanter om kodats så de inte kan 

identifieras eller tillfogas någon personlig skada genom att delta i forskningen som t ex skriva ut 

de rätta namnen eller avslöja organisationens namn. All information kring intervjuerna har 

lagrats, genom att låsa in allt som har att göra med studien som anteckningar, transkriptioner så 

att ingen utomstående har haft möjlighet att läsa dessa intervjuer. När det gäller organisationens 

namn har denna skyddats genom att kalla den organisation X (Vetenskapsrådet, 2002).  

Metoddiskussion 

Tanke med att använda en fallstudie stämmer väl överens med syftet och forskningsfrågorna i 

studien då en särskild företeelse studerats för att få fram en djupare förklaring av de 

förhållanden som råder kring hälsofrämjande aktiviteter i organisation X. 

Det stämmer väl överens med tankarna kring metod att studera och intervjua människor i 

organisation X genom att ställa frågor om hälsofrämjande arbete i organisationen och genom 

tillvägagångssättet få fram hur det ligger till med det hälsofrämjande arbetet i organisation X. 

En fördel är att har varit att kunna fokusera på en undersökningsplats.  
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Givetvis finns det en medvetenhet om att de nackdelar som en fallstudie kan ha t e x att de 

mjuka data som framkommit inte lever upp till kraven som ställs på samhällsforskning och att 

kritik för trovärdigheten i förenklingen av resultatet. Det har att göra med att i fallstudier 

används processer, kvalitativa data och tolkande metoder (Denscombe, 2009).  

Till skillnad från mätbara resultat, kvantitativa data och statistiska förfaringssätt har dock 

fallstudien en viktig fördel genom sitt sätt att gå tillväga på för att den kan ta hand om knappt 

märkbara fenomen och olika dilemman i komplicerade situationer som försökts att tillvarata här. 

Det innebär att en viss begränsning av studies omfång till ett mindre antal fall (Denscombe, 

2009:59ff). 

Det kan innebära att studien kan bli sedd med tvivel på hur generaliserbart resultatet är utifrån 

dessa mindre fall som det handlat om här. Genom det begränsade antalet intervjuer och att 

urvalet gjorts bland de som deltagit i aktiviteterna görs inga anspråk på att generalisera 

resultaten till andra populationer. Dock kan studien ses som att varje intervju är unik för sig, 

men intervjuerna ingår i ett större sammanhang d v s organisation X som i sin tur är en 

organisation bland andra organisationer. Här skulle en liknande studie kunna göras på en 

organisation som liknar organisation X för att kunna jämföra dem. Denna fallstudie kan 

användas som en grund för att kunna jämföra med andra organisationer av samma slag 

(Denscombe, 2009).  Jag skulle t e x kunna titta på antalet anställda, hur organisationen arbetar 

med hälsofrämjande frågor o s v som också finns bland andra organisationer som har samma 

förutsättningar som organisation X (Denscombe, 2009).  

Den tillförlitlighet som finns är att studien är neutral och om fallstudien skulle användas vid fler 

tillfällen är den konsekvent d v s att den skulle kunna ge liknande resultat.  En viss tveksamhet 

finns kring de följdfrågorna som ställdes, som inte finns nedskrivna, men som finns inspelade. 

Det innebär att om någon annan forskare både använde sig av intervjuguiden och de inspelade 

följdfrågorna skulle det vara möjligt för honom/henne att erhålla samma sorts svar (Denscombe, 

2009).     

Genom ett noggrant och distinkt arbete som möjligt har data samlats in genom att så långt som 

det är möjligt vara sann och att datan stämmer överens med den verklighet som undersökts.  

För att kunna göra det har alla intervjuer nogsamt lyssnats igenom för att sen transkriberats. Det 

har varit viktigt som forskare att kunna påvisa att utfallet av att studien stämmer överens med 

den insamlade datan (Denscombe, 2009).  

En surveyundersökning hade varit möjlig här, men en surveyundersökning handlar om ett 

särskilt sätt att arbeta som innehåller empirisk forskning vid en speciell tid där data är så 

fullständig och omfattande som möjligt. För studien skulle det ha blivit mycket svårt att 

genomföra surveyundersökningar dels för att det skall ske vid en bestämd tidpunkt och dels för 

att det skulle ha blivit omöjligt att få den så omfattande och hel som möjligt. (Denscombe, 

2009).  

Vad denna fallstudie kan bidra med är att inriktningen på en eller få enheter som en forskare 

mer kan koncentrera sig på finesser och svårigheter i komplexa sociala situationer, som hur 

organisation X bedriver ett hälsofrämjande arbete och hur dess personal uppfattar det.  

Denna fallstudie handlar om att studera hälsofrämjande arbete där det naturligt uppkommer d v 

s i organisation X som gör att inget behöver ändras eller kontrolleras i de omständigheter som 

finns. Dessutom stämmer fallstudien väl överens med de behov som en mindre forskning som 

denna har genom att använda en undersökningsplats (Denscombe, 2009). 
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Personalavdelningen har tillhandahållit en lista på de anställda (16 st) som vunnit något i en 

stegmätartävling som ägt rum i organisation X. Av olika anledningar har det inte varit möjligt 

att intervjua alla 16st utan det blev 9 st varav tre personer från personalavdelningen och sex 

anställda i organisation X.  

Utfallet av de intervjuades bidrag ger både ett resultat och en slutsats. Studien har utgått från 

aktiviteten d v s stegmätartävlingen i studien har inte begränsat studien utan snarare öppnat upp 

för de intervjuade att vidare diskutera de hälsofrämjande aktiviteterna. Det har också underlättat 

för att ställa följdfrågor kring hälsofrämjande aktiviteter.  

Om andra personer hade intervjuats som inte vunnit pris i stegmätartävlingen eller andra 

aktiviteter eller personer kan bara en spekulation göras i hur det påverkat resultatet. En gissning 

kan vara att resultatet kan ha blivit ett annat beroende på hur de personerna svarat på frågorna. 

Om andra personer hade intervjuats som inte är engagerade eller intresserade av hälsofrämjande 

arbete som hälsoaktiviteter hade de förmodligen svarat på annat sätt än de som varit med i 

stegmätartävlingen. Tanken med att välja ut anställda som deltagit i stegmätartävlingen var att 

den hälsoaktiviteten var framgångsrik och hade ett stort antal deltagare.  

Tyvärr var det inte möjligt att få tag på alla de som deltagit då det inte fanns sådana uppgifter att 

hämta. De uppgifter som fanns kvar var de anställda som vunnit pris i stegmätartävlingen. Om 

det funnits möjligheter att intervjua fler anställda som deltagit i stegmätartävlingen hade det 

förmodligen påverkat mitt resultat.  
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 Resultat 

I det här avsnittet presenteras studiens resultat utifrån intervjuerna med de anställda i 

organisation X. Resultaten presenteras utifrån studiens forskningsfrågor och de kategorier av 

svar som presenteras illustreras med representativa citat från intervjuerna.  

Personalavdelningens uppfattning   

Studiens första fråga handlar om personalavdelningens uppfattning om det hälsofrämjande 

arbetet som bedrivs i organisationen. Personalavdelningen har det formella uppdraget att 

bedriva hälsofrämjande arbete i organisationen. Det som presenteras är således organisationens 

tanke med det hälsofrämjande arbetet d v s såsom organisationen vill att det hälsofrämjande 

arbetet skall uppfattas bland personalen. Resultatet visar på att det finns fyra kategorier av 

uppfattningar om det hälsofrämjande arbetets innehåll; fysisk aktivitet, socialt stöd, 

rehabiliterande insatser och stresshantering.  

1. Fysisk aktivitet  

Det hälsofrämjande arbete beskrivs som fysisk aktivitet. Bland annat anges subventioner på ett 

närliggande gym, simhall m.m. En friskvårdstimme i veckan erbjuder organisationen sina 

anställda, föreläsningar samt en återkommande hälsoinspirations vecka varje år med olika 

hälsofrämjande aktiviteter. De anställda har också möjlighet att få subvention för massage. 

Varje vår arrangerar organisation X en hälsoinspirationsvecka som syftar till att förhoppningsvis 

stimulera de anställda att upptäcka en ny motionsform. Det kan också handla om att upptäcka 

något nytt när det gäller sin egen hälsa genom att ta del av olika former av hälsotester.  

Vi har en friskvårdstimme per vecka som det finns möjlighet och tillåtelse för de anställda att 

använda och en gång per år anordnar vi inspirationsvecka. Då har vi massor av olika 

hälsoaktiviteter, främst fysiska som de anställda får prova på. De hälsofrämjande aktiviteterna 

kan vara olika från år till år. Tanken är att de anställda skall få prova på lite nya saker. Det kan 

vara alltifrån dans till kampsport och bollsport. Sen finns det olika turneringar i t e x bollsport, 

brännboll osv för att mer för att umgås och utföra hälsofrämjande aktiviteter (IP 1).  

Personalavdelningen anser att genom att erbjuda de anställda olika former av fysiska aktiviteter 

får de effekter som t.ex. positivare och piggare personal som orkar med sitt arbete och klarar av 

att ta de arbetstoppar som dyker upp.  

Vi försöker att ge möjligheter till att hitta ett enkelt sätt att få personalen att röra på sig. Lite 

lagom förbättrar de sin syreupptagningsförmåga och orkar mer samt blir mindre sjuk med 

följd att personalen går mindre på reserven. Det där är alltid en balans gång. Det är tänkt att 

det skall vara lätt och nära jobbet för att utföra en hälsofrämjande aktivitet som t ex besöka 

gymmet, cykla på en motionscykel osv. (IP 1).    

2. Socialt stöd 

En annan uppfattning som personalavdelningen har om hälsofrämjande arbete var i form av 

socialt stöd som t e x öppenhet med sin chef, att få möjlighet att umgås med andra medarbetare 

osv. I detta avsnitt avser den uppfattning personalavdelningen har om hälsofrämjande arbete 

som här visar sig som socialt stöd.  
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En av de intervjuade uttrycker hur viktigt det är med samtal mellan medarbetare och chef som 

påverkar den psykosociala arbetsmiljön genom att känna stöd och empati från både kollegor och 

chef. Det kan gälla då du har en jobbig situation privat och/eller kämpig arbetssituation.   

Så det tycker jag alltså att den dagliga kontakten och en öppenhet mellan medarbetarna 

och chef tror jag kan vara hälsofrämjande att man känner att man har stöd även om det 

eller förståelse att du kan ha svårt i livet på andra områden och att det då är fullt tryck på 

arbetsplatsen och ingen vet varför man inte fungerar optimalt så är det större risk tror jag 

att man blir….Ja, får ohälsa och sådär (IP 2). 

Jag tolkar det som ett sätt att förbättra det sociala stödet är att se till att personalen lätt kan träffa 

varandra och träffa andra kollegor som de inte annars träffar. Det stimulerar till att öppna 

gemenskapen och känna stöd av andra kollegor som arbetar på liknande sätt. Det kan öppna upp 

till att hitta ett bollplank i både positiva och mindre positiva arbetssituationer.   

Man kan säga att vi jobbar med det psykosociala genom att ordna fler mötesplatser där 

alla i personalen har chans att mötas.  (IP 1).  

En tanke från personalavdelningen med att erbjuda och skapa möjligheter till fysisk aktivitet är 

också att personalen får möjlighet att lära känna andra medarbetare i organisationen. Genom att 

lära känna andra kollegor ökar möjligheten till att dela med sig av sina arbetserfarenheter och 

lära av varandra. Det sociala stödet förbättras då medarbetarna känner att de har fler att vända 

sig till för att bolla eventuella svårigheter och glädjeämnen.  

Det är ju det där att faktiskt se att det har flera positiva effekter inte bara att folk är ute 

och går mer och rör sig och kanske blir piggare å då kommer man ju även ut i luften och 

rör sig då det ordnas aktiviteter som stegmätartävling. Men att det finns en social aspekt 

att folk som inte känt så många tidigare lär känna dem och börjar umgås och delar med 

sig, blir mer en enhet (IP 1). 

Glädje sägs ju smitta av sig och när andra omkring en som arbetskamrater mår bra påverkar de 

andra omkring till att känna både lust och glädje till sitt arbete och liv.   

Men det är väl även om man i den fysiska och psykiska arbetsmiljön att man känner att 

man mår bra när det är bra runt i kring en. När arbetskamrater också mår bra. Det 

påverkar en (IP 2).  

Informanten menar att när arbetskamrater har ett välmående fysiskt och psykiskt påverkar det 

både individen och andra till att må bra.    

   Ja, det tror jag egentligen är svaret för att mår individen bra då mår organisationen bra (IP 

3). 

3. Rehabiliterande insatser 

Personalavdelningen tar också upp tidiga rehabiliterande insatser som en del i det 

hälsofrämjande arbetet. I de fall där de anställda är med på olika hälsofrämjande aktiviteter och 

mäter t e x blodtryck som visar sig vara sämre värden skickas dem till företagshälsovården.  

Jo, man fick också mäta blodtryck och lite andra lättare tester för de vet jag och de 

personer som får dåliga värden skickar vi direkt till FHV (IP 2).  
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Jo, vi jobbar väldigt tajt med vår företagshälsovård och faktiskt med försäkringskassan 

också. Vi har ett särskilt avtal med försäkringskassan om tidiga rehabiliterande insatser 

och jag tycker att vi har haft stor hjälp av dem (IP 2).  

Personalavdelningen har en förhoppning om att vara tidigt ute med tidiga insatser och på så sätt 

kunna undvika sjukdom och längre sjukskrivningar bland de anställda.     

4. Stresshantering 

En viktig del i det hälsofrämjande arbetet är att försöka införa olika typer av stresshantering.   

Stress är ett tema som ofta finns med oss för det är väl ett av våra problem i de här 

frågorna. Just när man har väldigt stort självstyre med sin arbetstid som man lägger upp o 

s v så är det både frihet och stressande för många. Vi försöker föra det på tal och har haft 

en del sådana där öppna föreläsningar under åren som handlar om stress från lite olika 

perspektiv. De som är mest stressade går inte på någon stressföreläsning (IP 1). 

I vår grupp pratar vi om stress och det är viktigt att ta en sak i taget. Först och främst att 

det är ok att göra fel, men att vi rättar till det så fort vi kan, Vi kan inte ta allt på en gång, 

men vi tar en sak i taget när det är väldigt stressigt (IP 2).       

För att göra en sammanfattning om personalavdelningens uppfattning om det hälsofrämjande 

arbetet i organisationen så ses det som fysisk aktivitet, socialt stöd, rehabiliterande insatser och 

stresshantering. Den fysiska delen handlar om fysiska aktiviteter såsom olika former av motion. 

Genom att erbjuda olika hälsofrämjande aktiviteter är det en förhoppning om att få tillbaka det 

genom friskare och gladare medarbetare som på så sätt får mer kraft till sin vardag.  

Den andra delen, socialt stöd handlar om daglig kontakt och öppenhet med medarbetare och 

chef. Det kan handla om att få möjligheter att få träffa andra medarbetare i organisationen som 

de normalt inte träffar, och hur medarbetarna påverkar varandra. 

Det hälsofrämjande arbetet handlar också om tidiga insatser när det gäller rehabilitering och har 

ett samarbete med både företagshälsovården och försäkringskassan. När det gäller 

stresshantering finns det en medvetenhet kring stress och ibland erbjuder personalavdelningen 

stressföreläsningar.        

De anställdas uppfattning    
Här presenteras svaren på studiens andra fråga; Hur uppfattas personalavdelningens 

hälsofrämjande arbete av de anställda? Jag har funnit två kategorier av de anställdas 

uppfattningar om organisationens hälsofrämjande arbete: Fysisk aktivitet och socialt stöd.  

1. Fysisk aktivitet 

Den första kategorin handlar om hur personalen uppfattar det hälsofrämjande arbetet som fysisk 

aktivitet på olika sätt.   

Jag tycker att det är väldigt ambitiöst. Vi har väldigt bra möjligheter här till fysisk 

aktivitet på olika sätt (IP 7). 

Den här intervjupersonen uttrycker hur en bra kondition påverkar det vardagliga arbetet. 

Intervjupersonen anser att gå iväg på ett träningspass rensar huvudet och ger en härlig känsla. 

Genom att göra det ger det kraft att orka med sin vardag. 
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Alltså att vara i bra kondition är väldigt….påverkar det vardagliga arbetet väldigt positivt. 

Man känner sig fräsch. Jag vet även som när man kört en timme så har man tömt huvudet 

och det är en härlig känsla liksom. Jag tror att man kan bli lite mer kreativ och kanske 

orkar göra de där lite svårare sakerna mer än om man bara degar och inte brydde sig alls 

om sin hälsa (IP 5). 

Hur det känns att gå att träna uttrycker denna intervjuperson.  

Jo, att man tycker det är roligt att träna. Det skall ju vara lustfyllt (IP 8).  

Andra säger sig att en del av det som erbjuds inte uppfattas som hälsofrämjande arbete. 

 Massage vill jag inte ha och tycker inte att det räknas som hälsofrämjande (IP 4). 

2. Socialt stöd 

En intervjuperson uppfattar det hälsofrämjande arbetet som att umgås med andra.  

Just det här att man kunde peppa varandra var så kul. Det får också sociala konsekvenser 

som att umgås med andra som jag normalt sätt inte gör, det är därför att det är kul (IP 7). 

Genom att delta i olika hälsofrämjande aktiviteter som t e x tipspromenader som är fysisk 

aktivitet får du som deltagare även ett ökat socialt stöd. Det sociala stödet får du genom att 

träffa andra och dela erfarenheter.   

Men det här blodomloppet och tipspromenaderna har jag deltagit i och grejen med det är 

att få några andra att prata med och ha trevligt (IP 5).  

En del av de intervjuade tar upp hälsofrämjande arbete som ett arbete i två delar som fysiska 

aktiviteter och som hälsofrämjande av socialt stöd. Rent fysiskt upplevs det att du blir friskare 

genom hälsofrämjande aktiviteter som gör att du har mindre benägenhet att bli sjuk.  

När du som person utövar någon typ av hälsofrämjande aktivitet blir du gladare och trevligare 

som gör att ditt välbefinnande påverkas positivt d v s att du får en positiv balans fysiskt och 

psykiskt.   

Oftast blir man ju friskare av att göra vissa hälsofrämjande åtgärder. Det påverkar ju 

sjukskrivningstal och sånt. Och sen välbefinnandet, man ser ju det. Man mår ju bättre. 

Det ser jag för egen del och för medarbetarnas del. När man börjar göra någonting och 

det behöver inte vara så mycket. Piggare, gladare och trevligare medarbetare (IP 7).  

Det här att må bra inbegriper både den fysiska hälsan och det socialt stöd. När arbetskamraterna 

mår bra påverkar det sociala stödet och gör att de andra omkring dig också mår bra.   

Men det är väl även om man i den fysiska och psykiska arbetsmiljön att man känner att 

man mår bra när det inte är dåligt runt i kring en. När arbetskamrater också mår bra. Det 

påverkar en (IP 2).  

Den här personen menar på att det finns två motverkade krafter 1. Att arbetet inte är så 

hälsosamt rent arbetsmiljömässigt som jag tolkar som socialt stöd d v s långa dagar med möten, 

mycket stillasittande och många människor som är beroende av min arbetsinsats.2. Att det finns 

hälsofrämjande aktiviteter som gör att det mindre hälsosamma blir möjligt att klara av d v s 

genom att ta en promenad, vara med på gympa, få massage osv kan göra att arbetet blir mer 

hälsosamt. Den här personen ser både hälsofrämjande aktiviteter och arbetsmiljön.     
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Rent strukturellt finns det motverkande krafter. Om du skulle fråga mig om mitt jobb är 

hälsosamt så finns det en massa arbetsmiljösaker som gör att det nog inte är så hälsosamt. 

Sen finns det då hälsofrämjande aktiviteter som väger upp (IP 6). 

En konklusion är att organisationens hälsofrämjande arbete uppfattas som fysisk aktivitet som 

att röra på sig på olika sätt och som ett socialt stöd genom att vara tillsammans med andra. 

Någon uppfattar det hälsofrämjande arbetet som bedrivs i organisationen som att det uppväger 

ett mindre hälsosamt arbete och ger personalen mer kraft till att klara av påfrestningar i sitt eget 

arbete.  

Anställdas uppfattning om effekter. 
Nedan presenteras svaren på studiens tredje forskningsfråga; Vilka effekter uppfattar de 

anställda att det hälsofrämjande arbetet har gett dem? De effekter som uppfattas uttrycks på 

många sätt. Jag har hittat tre övergripande kategorier som är bättre hälsa, socialt stöd och ny 

kunskap.  

1. Bättre hälsa   

Den fysiska aktiviteten gör att individen får bra kondition som påverkar individens vardagliga 

arbete positivt genom att öka kraften till att klara av det lite svårare delarna i vardagen. 

Alltså att vara i bra kondition är väldigt….påverkar det vardagliga arbetet väldigt positivt. 

Man känner sig fräsch. Jag vet även som när man kört en timme så har man tömt huvudet 

och det är en härlig känsla liksom. Jag tror att man kan bli lite mer kreativ och kanske 

orkar göra de där lite svårare sakerna mer än om man bara degar och inte brydde sig alls 

om sin hälsa (IP 5). 

Att delta i fysiska hälsofrämjande aktiviteter ger effekter som gör att du håller dig friskare och 

ökar ditt välbefinnande.  

Oftast blir man ju friskare av att göra vissa hälsofrämjande åtgärder. Det påverkar ju 

sjukskrivningstal och sånt. Och sen välbefinnandet, man ser ju det. Man mår ju bättre. 

Det ser jag för egen del och för medarbetarnas del. När man börjar göra någonting och 

det behöver inte vara så mycket. Piggare, gladare och trevligare medarbetare (IP 7).  

Rent fysiskt upplevs det att du blir friskare genom hälsofrämjande aktiviteter som gör att du har 

mindre benägenhet att bli sjuk. När du som person utövar någon typ av hälsofrämjande aktivitet 

blir du gladare och trevligare som gör att ditt välbefinnande påverkas positivt d v s att du får en 

positiv balans fysiskt och psykiskt.   

2. Socialt stöd   

Flera av de intervjuade tog upp effekterna av ett hälsofrämjande arbete som ett socialt stöd.  

Intervjupersonen här tar upp att det finns positiva effekter av att röra på sig, men att den stora 

vinsten blir den psykosociala delen där medarbetarna också får en chans att lära känna fler ur 

personalen. Det får effekter som att medarbetarna lär sig av varandra och delar sina erfarenheter 

samt vidgar sina perspektiv.       
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Det är ju det där att faktiskt se att det har flera positiva effekter inte bara att folk är ute 

och går mer och rör sig och kanske blir piggare å då kommer man ju även ut i luften och 

rör sig. Men att det finns en social aspekt att folk som inte känt så många tidigare lär 

känna dem och börjar umgås och delar med sig, blir mer en enhet (IP 1). 

Det här att få en stund för sig själv och fundera inte bara på det vardagliga arbetet, men också 

livet i övrigt. Det kan ge många goda effekter som att du hämtar ny kraft och kanske kan lösa en 

del problem. 

….det här inre samtalet med sig själv. Det är ju också viktigt. Jag får det ganska mycket 

då jag är ute och löper. Det är en ganska bra grej och då kan man fundera på olika saker 

(IP 8). 

Då dina arbetskamrater mår bra och har en bra balans i den fysiska och psykiska arbetsmiljön 

påverkar varandra och gör att andra mår bra också. 

Men det är väl även om man i den fysiska och psykiska arbetsmiljön att man känner att 

man mår bra när det inte är dåligt runt i kring en. När arbetskamrater också mår bra. Det 

påverkar en (IP 2).  

Det här att må bra inbegriper både den fysiska hälsan och den psykosociala hälsan. När 

arbetskamraterna mår bra påverkar det sociala stödet och gör att de andra omkring dig också 

mår bra.   

3. Ny kunskap  

Det framkom att effekterna av ett hälsofrämjande arbete uppfattas som ett lärande. Även om 

kunskaper finns kring hälsa så behövs ett praktiskt lärande för att ta det till sig.   

Den här informanten fick ny kunskap med sig i form av att få en bekräftelse på ett 

konditionstest som denne funderat på att göra. 

Om jag går till mig själv, igår lärde jag mig att jag har ganska bra hjärta då jag gjorde det 

här testet som jag faktiskt funderat lite grann på (IP 8).  

En informant lyfter det här med att ha kunskap om hälsa och hur viktig det är att röra på sig och 

hur svårt det kan vara att ta det till sig. Ibland kan lärandet gå lite långsamt, men att denne ändå 

tar till sig det och genom lärandet tar hand om den kunskapen. 

Sen vet man och kan en massa saker kring hälsa som man inte riktigt orkar ta till sig. 

Sakta men säkert sipprar det väl in lite insikter som man måste ta i (IP 9). 

En av de intervjuade tar upp det här med att du kan lära dig av olika saker när det gäller det 

hälsofrämjande arbetet och att det leder till ökad kunskap, utveckling och insikt. 

I arbetet lär man sig något, av motion lär man sig något och av att träna lär man sig något 

om sig själv och om mycket (IP 5). 

En konklusion är att de anställda uppfattar tre kategorier av effekter från det hälsofrämjande 

arbetet; bättre hälsa, socialt stöd till ny kunskap. 
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Förutsättningar för att delta. 

Här redovisas svaren på studiens fjärde forskningsfråga; Vilka förutsättningar i organisationen 

främjar … Jag redovisar först förutsättningarna i själva aktiviteten och sedan i organisationen, 

för att slutligen gå över till de hinder som finns för individen att delta i de hälsofrämjande 

insatserna. I denna fråga har jag hittat tre viktiga främjande förutsättningar i aktiviteten och två i 

organisationen, samt två centrala hinder för deltagande i hälsofrämjande aktiviteter. 

Främjande förutsättningar hos aktiviteten  

1. Att aktiviteten är lustfylld  

Förutsättningar som tas upp är att bli mer aktiv och påmind som främjar ett deltagande i de 

hälsofrämjande insatserna. Ett annat sätt att se de förutsättningar som finns för individen och i 

organisationen är hur individen ser på aktiviteterna som utförs. 

En förutsättning till att träna kan vara att uppleva glädje i sin träning som denna informant 

uttrycker: 

Jo, att man tycker det är roligt att träna. Det skall ju vara lustfyllt (IP 8).  

2. Att man får nya insikter om sig själv  

Fler av de intervjuade tog upp att du som individ lär dig något om dig själv och din hälsa.  

Om jag går till mig själv, igår lärde jag mig att jag har ganska bra hjärta då jag gjorde det 

här testet som jag faktiskt funderat lite grann på (IP 8).  

Av motion lär man sig något och av att träna lär man sig något om sig själv och om 

mycket (IP 5). 

En person uttryckte att det ofta finns mycket kunskap när det gäller hälsa, men frågan är att ta 

till sig det och göra något bra utav de kunskaperna. En process som kan gå långsamt innan du 

förstår att du måste ta tag i det. 

Sen vet man och kan en massa saker om hälsa som man inte riktigt orkar ta till sig. Sakta 

men säkert sipprar det väl in lite insikter som man måste ta i (IP 9). 

Den här personen menar att det är viktigt att förstå vitsen med att genomföra hälsofrämjande 

aktiviteter som något livsviktigt och som berikar livskvalitén. 

Att förstå sig på att det är bra att utöva hälsofrämjande aktiviteter som är viktigt för 

livskvaliteten. Att ett visst mått av träning och lagom med stress och för att ett visst mått av 

stress är ju faktiskt stimulerande (IP 7).  

3. Att aktiviteten bygger på social gemenskap  

Ytterligare en förutsättning som uttrycks är den psykosociala delen. Ett socialt stöd handlar bl.a. 

om att ha gemenskap, samtala med andra, men också se varandra när någon har för mycket 

arbete.   

Just det här att man kunde peppa varandra var så kul (IP 7). 

I stegmätartävlingen lyfte man goda exempel. Sen det här att man morsar på varandra i 

korridoren och pratade lite, å hur går det för dig då? (IP 9). 
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Hälsoinspirationsveckan börjar med en frukost i en av restaurangerna och där träffar man 

personalen och pratar lite (IP 8). 

Tipspromenaderna har jag deltagit i och det som är grejen är att få några andra att prata 

med och ha trevligt (IP 5).   

Du som individ har ett ansvar att tala om för sig själv och sin omgivning att nu är det för 

mycket. Du har som kollega ett ansvar att uppmärksamma sina kollegor på att nu ser det 

ut som Nisse jobbar för mycket. Sen talar du med Nisse och Nisses chef. Chefen i sin tur 

har ett ansvar att uppmärksamma på hur medarbetare beter sig (IP 7). 

Främjande förutsättningar i organisationen   

Två kategorier av främjande förutsättningar identifierades i organisationen; Att möjligheter 

erbjuds och uppmuntrande ledarskap. 

1. Att möjligheter erbjuds  

Möjligheten att kunna träna och att det finns förutsättningar för det var något som framkom.  

Det finns möjligheter att röra på sig. Jag har det så himla bra för jag har cykelavstånd här 

så jag cyklar till och från jobbet (IP 9).  

Det är möjligt att få ekonomiskt stöd för att köpa gymkort och det anordnas en 

hälsovecka i slutet på terminen (IP 4). 

Det jag försöker att göra är att jag springer på löpbandet i vårt gym och gör lite andra 

saker 1 ggn/v i en timme. Det sätter jag jättestort värde på att man har den möjligheten 

(IP 5).   

Det är väl frågan om att bli aktiv och att man blir lite påmind. Ja, så det finns alla 

förutsättningar (IP 9). 

2. Uppmuntrande ledarskap  

Ledarskapet ses som ett verktyg att vara föredöme och uppmuntra personalen till att delta i 

hälsofrämjande aktiviteter. Det ses som ett sätt att undvika sjukdomar och fortsätta att hålla 

människor friska med positiva följder.   

Ja, jag har ju tänkt på att det kanske skulle vara en vits för arbetsgivaren att bedriva ett 

tydligare hälsoarbete. För det finns ju folk som klappar ihop av stress och olika 

sjukdomar och så där, men det är förstås en slags avvägningsfråga hur mycket man skall 

satsa på för att hålla personalen frisk (IP 4).  

Så det kan man nog säga att… som arbetsgivare och det gäller samma sak som 

medarbetare att det får så många positiva konsekvenser att… Det är en ganska liten 

kostnad mot vilken effektivitet man får ut (IP 7). 

En av informanterna uttrycker hur viktigt det är med chefens roll i det hälsofrämjande arbetet.  

Att peppa och uppmuntra medarbetarna är en viktig roll något som inte tycks fungera alla 

gånger.  
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Sen tror jag att cheferna har en jätteviktig roll i det. Jag tror inte att det funkar riktigt för 

att de inte peppar tillräckligt. De skulle behöva göra mer för att inspirera till olika 

hälsofrämjande aktiviteter (IP 9).   

Det lyfts fram att en viktig faktor är att ledningen är engagerad och visar vägen för de anställda. 

Jag tänker på ledningens engagemang i en sådan här fråga är jätteviktig förstås och deras kommunikation, 

om de peppar och uppmuntrar. De gjorde de faktiskt under den satsningen som vi hade 

stegmätartävlingen (IP 9). 

En grej är väl att ens chefer uppmuntrar att man skall gå och träna (IP 8).    

De anställda uppfattar att ledarskapet är viktigt som förutsättning på det hälsofrämjande arbetet 

ger genom att cheferna visar vägen och är en förebild. 

Det är klart att det är viktigt som chef att dels vara förebild och dels att uppmuntra (IP 7).  

Hinder för att delta i hälsofrämjande arbete. 
Resultatet visar på två centrala hinder  

1. Ledningens inställning 

De hinder som finns när det gäller ledarskapet är att personalen blir intvingad i något som 

personalen inte frivilligt kunde delta i som t ex rökavvänjning. Hindret av ett hälsofrämjande 

arbete uppfattas som att organisationen ligger bakom. I form av olika hälsofrämjande aktiviteter 

som det från organisationen sida är tänkt att vara positiv förutsättning, men där personalen ser 

det som något påtvingat och får negativa effekter bland personalen, mer som ett hinder.  

Organisationen hade infört en antirökgrej En antirökgrej, då skulle alla nikotinister gå på 

informationsmöte. Det var liksom beordrat. Det kunde man ju låta bli. Anslag sattes upp 

att man inte fick röka. Folk blev stoppade av vakter för att de rökte på balkongen. En sån 

här rökavvänjning. Gick man på det där samtalet så blev man intvingad i ett personligt 

möte. Det där kändes påtvingat och det kändes lite oseriöst. Och jag tror inte att det fick 

den effekten det skulle ha (IP 6).  

Ledarskapet kan påverka genom att uppmuntra personalen till hälsofrämjande aktiviteter som 

gör att personalen känner stöd till att ha möjligheter till hälsofrämjande aktiviteter men också 

genom att inte uppmuntra till hälsofrämjande aktiviteter som innebär att personalen inte får stöd 

till att gå på hälsofrämjande aktiviteter.  

Därför kan ledarskapet vara ett viktigt hinder för att delta i ett hälsofrämjande arbete. Något som 

de intervjuade lyfter fram som hindrande både som individ och organisation att delta i 

hälsofrämjande arbetet är ledningen och cheferna. 

Sen tror jag att cheferna har en jätteviktig roll i det. Jag tror inte att det funkar riktigt så 

att de inte peppar tillräckligt. Det är nog mera kollegorna som frågar varandra än att 

cheferna jobbar för det (IP 9). 

Andra tänker på det individuella ansvaret och chefsansvaret när det gäller stress samt att kunna 

diskutera stressen medarbetare och chef. 
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Att hålla koll på som chef att man inte lägger på folk för mycket arbetsuppgifter utan frågar 

efter både vid utvecklingssamtal och i andra samtal, hur har du det med arbetsbelastningen? 

Hinner du med det här? Tidsätta saker man lägger på, kan du göra det? Det bör vara klart då, 

har du tid? Alltså så där att ha en dialog om det. Jag tycker att det är två saker att som individ 

har man också ett ansvar att säga NEJ! Det där blir för mycket för att vi har individualiserade 

arbeten idag och kvalificerade och då kan man inte förvänta sig att chefen skall veta exakt hur 

mycket arbete varje moment är. Man måste kunna lita på varandra och kunna säga: Nu hinner 

jag inte! Sen finns det också det här att hjälpa medarbetare att hitta en lagom stress, att hantera 

sin stress (IP 7).   

2. Stress i arbetet  

Stress tolkas här som ett hinder i form av tid, att det blir för mycket med hälsofrämjande 

aktiviteter och har alldeles för mycket att göra.   

Ja, det kan ju vara det som är vanligast är just det att hitta tid. Oftast är det en 

igångsättningsfråga när man väl kommit igång brukar det ju….Den initiala energin den 

tröskeln kan vara hög och sen brukar det vara lättare (IP 9). 

En av informanterna gav uttryck för just det här med att tiden saknas, men nämner också ett sätt 

att hantera hinder som tid. 

I det här jobbet finns det alltid saker som behöver göras. Det finns alltid saker som säger 

att nej, nej du har inte tid att gå på någon hälsofrämjande aktivitet och där har jag ju insett 

att det bara är att bestämma sig för att göra det, nu gör jag det! ( IP 6) 

Andra uttrycker hinder genom att organisationen erbjuder för mycket som t e x 

hälsoinspirationsveckan. 

Men jag kanske tycker att förut var en sån där en dag, inspirationsdag. Det tyckte jag var 

jättebra och då såg jag till att gå tipspromenad och äta frukost. Men sen när det blev en 

hel vecka kändes det som så mycket. Det blir så stort liksom. (IP 5). 

Andra uttrycker stress som att det alltid är mycket att göra och oförståelsen för att göra det 

möjligt för en medarbetare att få gå på sitt yogapass. 

Sen är det stressigt också. Man har alltid en fixalista som är jättelång och man har alltid dåligt 

samvete och tar på sig att man skall visa sig framme. Förr hade vi alltid mötesdag på fredagarna 

när det var yoga och då försökte jag få förståelse att man kunde lägga mötet så att jag hann med 

mitt pass i yoga. Å det gjordes några gånger och sen var folk sura så att logiken har på kort sikt 

är ju inte: Ja låt oss ta hand om vår hälsa (IP 6).   
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Resultatsammanfattning 

För att summera det resultat som framkommit här delar jag upp sammanfattningen i två delar. 

En del som handlar om personalavdelningens uppfattning om det hälsofrämjande arbetet i 

organisationen och en del om de anställdas uppfattning om det hälsofrämjande arbetet i 

organisationen.   

Personalavdelningen 

En sammanfattning av personalavdelningens uppfattning om det hälsofrämjande arbetet i 

organisationen är att det är fyra delar en fysisk, en del om socialt stöd, rehabiliterade insatser 

och stresshantering. Den fysiska delen innefattar olika typer av fysiska motionsformer där 

personalavdelningen hoppas på att det skall ge piggare och friskare personal. Den andra delen 

handlar om ett socialt stöd som regelbunden kontakt med kollegor och chef samt att få träffa 

andra medarbetare i organisationen och hur medarbetarna påverkar varandra. 

Personalavdelningen arbetar hälsofrämjande genom tidiga rehabiliteringsinsatser och har ett 

samarbete med både försäkringskassan och företagshälsovården. Det finns en medvetenhet om 

stress och personalavdelningen erbjuder ibland stressföreläsningar.     

De anställdas uppfattning 

De anställda uppfattar organisationens hälsofrämjande arbete som två delar där den första är 

fysisk aktivitet som att röra på sig på olika sätt. De anställda anser också att organisationen 

erbjuder ett brett utbud av hälsofrämjande aktiviteter. Den andra delen är det sociala stödet som 

att vara tillsammans med andra och få komma ifrån en stund och fundera.  

De anställda uppfattar att det finns tre övergripande effekter av det hälsofrämjande arbetet. Från 

att det hälsofrämjande arbetet upplevs ge effekt i form av en bättre hälsa, ett bättre socialt stöd i 

form av att komma ut och röra på sig samtidigt som personalen får träffa andra medarbetare. 

Ytterligare en effekt av det hälsofrämjande arbetet är ny kunskap i form av lära sig något nytt 

som individen inte visste tidigare som t e x av att utöva en hälsofrämjande aktivitet kan tillföra 

individen ny kunskap om sig själv.  

De förutsättningar för de anställda när det gäller att delta i hälsofrämjande arbete hos individen 

och i organisationen är uppdelad i två delar. 1. Främjande förutsättningar hos aktiviteten i sig är 

att aktiviteten är lustfyllt, att det skapas social gemenskap och att deltagaren får nya insikter om 

sig själv. 2. Främjande förutsättningar i organisationen är att möjligheter erbjuds och 

uppmuntrande ledarskap. Hinder för att delta i det hälsofrämjande arbetet kan relateras till 

ledningens inställning och stress i arbetet.   
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 Analys 

I detta avsnitt kommer jag att analysera resultatet mot bakgrund av tidigare forskning och min 

teoretiska referensram. 

Olika syn på ett hälsofrämjande arbete  
Personalavdelningen erbjuder hälsofrämjande aktiviteter och individen kan i sin tur bidra genom 

att delta på någon eller några av de hälsofrämjande aktiviteterna.  Idag satsar 

personalavdelningen på att utgå från hälsa genom ett salutogent perspektiv (Antonovsky, 2005) 

genom t e x en årlig hälsoinspirationsvecka, erbjuda massage, ge subvention till hälsofrämjande 

aktiviteter på ett närliggande gym m .m. Då budgeten inte räcker till erbjuds inte subvention på 

massage, gym eller liknande som ligger i andra kommuner eller orter. Den fysiska delen handlar 

om olika motionsformer och att personalavdelningen uppfattar att personalen blir piggare och 

gladare av att utöva motion. Skulle personalavdelningen kunna nå ännu fler om de erbjuder 

subvention även till externa leverantörer? 

Personalavdelningen arbetar också utifrån ett patogent perspektiv där de utgår varför de 

anställda blir sjuka genom tidiga rehab insatser (Antonovsky, 2005). Det handlar om att 

förebygga ohälsa d v s ett salutogent perspektiv, men även om ett patogent perspektiv d v s 

sjukdomsförebyggande där personalavdelningen arbetar med tidig rehabilitering och kontakter 

med försäkringskassan.   Resultatet visar att personalavdelningen ser det hälsofrämjande arbetet 

ur ett salutogent perspektiv (hälsoframkallande) d v s fysisk aktivitet och socialt stöd samt ett 

patogent perspektiv (sjukdomsframkallande) genom tidiga insatser i rehabilitering och 

stresshantering. De anställda ser också det hälsofrämjande arbetet ur ett salutogent perspektiv 

som fysisk aktivitet och socialt stöd, men det patogena perspektivet finns inte med alls här. 

Det framkommer i studien att det sociala stödet och den sociala gemenskapen har stor betydelse 

i samtliga forskningsfrågor. I utvärderingarna om hälsoinspirationsveckorna från 2011 och 2012 

visar att den aktivitet som det var mest deltagare i var frukost och fika.  

Något som förvånade mig, men som stärker bilden av att den sociala gemenskapen och stödet är 

mycket viktigt för de anställda i organisationen. Individen får på detta sätt en möjlighet att ta 

hand om både arbetsliv och privatliv (Holmqvist & Maravelias, 2011).  

Att en organisation har ett sådant stort utbud är fantastiskt, men jag frågar mig om det är möjligt 

att få alla anställda att delta i någon hälsoaktivitet? Vad händer med de som inte vill? 

Personalavdelningen menar att det sociala stödet kan vara att ha daglig kontakt mellan chef och 

medarbetare. De anställda ser det mer som att umgås med andra anställda eller för att komma 

ifrån en stund från arbetet för att hämta kraft. Hur kommer det sig att det uppfattas så olika? Är 

det så att personalen tar den här dagliga kontakten mellan chef och medarbetare som något 

självklart eller kan det vara så att den är så pass liten att de ens vill ta upp den? Kan det vara så 

att många av de anställda är och känner sig ensamma i sina yrkesroller och finner därför det 

mycket givande att umgås med andra anställda? (Se fig. 3) 

De anställda uttrycker att ett hälsofrämjande arbete handlar om fysisk aktivitet och 

personalavdelningens arbete handlar om att locka till fysisk aktivitet på olika sätt.  Fysisk 

aktivitet handlar om motion av olika slag som bollsporter, dans, pass på gymmet. 
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Dock talas det bara om promenader i form av stegmätartävlingar eller som en del av en 

hälsoinspirationsdag, men promenader kan ses som en fysisk aktivitet. Det kan innebära att de 

anställda väljer en livsstil som är mer hälsosam i sitt liv enligt forskarna Holmqvist & 

Maravelias (2011).   

För att illustrera och göra personalavdelningens och de anställdas syn lite tydligare ur ett 

patogent och salutogent perspektiv: 

 

Figur 3. Hur personalavdelningen och de anställda uppfattar fysisk aktivitet och socialt stöd 

samt salutogenes och patogenes.  

 

Antonovsky (2005) menar att både det patogena och salutogena synsättet kompletterar varandra 

och kan ses som ett flytande kontinuum som flyter mellan ohälsa och hälsa istället för att dela 

upp människor som friska eller sjuka (se sid 13).  En förklaring till att personalavdelningen ser 

det hälsofrämjande arbetet både som salutogent och patogent kan vara att de har ett annat 

perspektiv likt Antonovskys flytande kontinuum.  
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Lite mer utvecklat med grund från Antonovskys kontinuum är hälsokorset som kan ge en 

beskrivning till varför det är skillnader mellan personalavdelningen och de anställdas 

uppfattning. 

 

Figur 4. Hälsokorset (Hansson, 2004)  

Hälsokorset ses som flytande där alla människor förflyttar sig mellan de fyra olika fälten. 

Enligt Antonovsky (2005) handlar ett hälsofrämjande arbete om ett förebyggande arbete där 

människors hälsa stärks och utvecklas och/eller genom att arbetsplatsen påverkar människors 

förutsättningar för en god hälsa. Det sociala stödet är en viktig faktor om t e x daglig kontakt 

med chef och medarbetare som ökar förståelsen för varandra och att ordna mötesplatser där 

personal från olika avdelningar får möjligheter att umgås och samtala (se fig. 3). 

Personalavdelningen tycker och uppfattar att hälsoinspirationsveckorna är uppskattade som 

förstärker medarbetarna. En del av personalen uppfattar hälsoinspirationsveckorna som att det 

erbjuds för mycket olika hälsoaktiviteter. Det framkommer en önskan om att dra ned utbudet till 

några dagar och kanske ha hälsoinspiration lite oftare. Varför är det så? Förvisso görs det 

personalenkäter och utvärderingar, men de olika uppfattningarna framkommer inte där. Om nu 

hälsofrämjande arbete är så viktigt frågar jag mig varför det inte följs upp av de personalenkäter 

och utvärderingar som faktiskt görs?  

Organisationen genomsyras av ett hälsofrämjande arbete där de anställda görs medvetna om att 

detta pågår hela tiden ökar det chanserna till att bevara hälsan hos de anställda.   

Utvärderingarna från hälsoinspirationsveckorna 2011 och 2012 (se sid 24) visar att det inte så 

många som deltar även om de som deltar är mycket nöjda med hälsoinspirationsveckorna.  

Jag har bara tittat på två år och i genomsnitt handlar det om ca 22 % av hela personalstyrkan. 

Frågan blir då, varför är de så få som deltar? Kan det vara den tidigare berörda stressen som 

påverkar eller är det något annat? Det uppfattas också som att det hälsofrämjande arbetet som 

bedrivs i organisationen uppväger ett mindre hälsosamt arbete och ger personalen mer kraft till 

att klara av påfrestningar i sitt eget arbete. I vår vardag kan vi inte ta bort de stressorer som 

omger oss utan mer förhålla oss till dem genom att delta i både fysiska och sociala aktiviteter 

kan vi skapa oss copingstrategier och hantera dessa stressorer (Antonovsky, 2005).  

Något annat jag undrar över är varför vare sig personalavdelningen eller personalen inte tar upp 

arbetsmiljöaspekter mer än vad som görs i intervjuerna. Är det så att det är svårt att prata om 

arbetsmiljön eller ifrågasätta den. Kanske är det så att arbetsmiljöaspekten bara berör vissa 

yrkeskategorier?  (Hanson, 2004).  
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Individ och organisation 

Det finns ju två delar att påverka sin hälsa, dels handlar det om vad individen kan själv göra och 

dels om vad organisationen kan göra. Något som belyses i början av arbetet i bakgrunden och i 

tidigare forskning där individen och organisationen har ett ansvar. Enligt Antonovsky (2005) 

handlar KASAM begreppet om begriplighet där individen tar till sig information som den 

förstår som i sin tur ger möjligheter till att förbättra sin hälsa, där hälsan ökar om det finns 

lagom krav som gör situationen hanterbar samt meningsfullhet som en möjlighet att vara 

delaktig i olika beslut i organisationen (Antonovsky, 2005). De anställda pratar om och tar upp 

det här med bättre hälsa. De fysiska aktiviteterna bidrar till att individen får en förbättrad 

kondition som gör att individen får mer kraft till att klara av sitt vardagliga arbete. 

Välbefinnandet ökar och effekten blir att individen håller sig friskare. Om en organisation som 

arbetar aktivt med hälsofrämjande kan bidra med ett välbefinnande och ger de anställda glädje, 

kreativitet som gör att prestationen ökar stärks detta i de anställdas vardag.  

För att knyta an till det som sägs ovan tycks det vara så att de anställda bara ser ett 

hälsofrämjande arbete ur ett salutogent perspektiv medan personalavdelningen ser det 

hälsofrämjande arbetet ur både ett salutogent och patogent perspektiv. Varför är det så? Innebär 

det här att de anställda ser ett hälsofrämjande arbete som individuellt och inte en organisatorisk 

del likt forskningen som säger att individen ansvarar för sin egen hälsa och därmed ansvaret för 

att öka sin hälsa (Hansson, 2004).  

Personalavdelningen i sin tur ser det mer som organisationsinriktat som en del forskare menar är 

ett förebyggande arbete genom att se till att hålla de anställda friska och därmed produktiva 

(Malmquist, Vinberg & Larsson, 2007).  
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Figur 5. Hur personalavdelningen och de anställda ser på fysisk aktivitet och socialt stöd om det 

är individinriktat eller organisationsinriktat. 

Lärandet 
De anställda säger att varje individ har förutsättningar att lära sig något om din egen hälsa. 

Kunskap kring hälsa och vad du kan göra för att må bättre finns, men att det handlar om att ta 

hand om de kunskaperna för att kunna öka din hälsa. Hanson (2004) menar att delaktighet och 

kunskap är viktiga delar för ett lärande som gör att individerna också har möjlighet att påverka 

andra genom sin kunskap kring hälsofrämjande arbete. Organisationen ger möjligheter till att 

delta i olika hälsofrämjande aktiviteter där de hoppas att de anställda skall finna att de lär sig 

något om sig själv och sin hälsa.  

Kan det vara så att alla är olika i sitt tänkande och kanske har svårt för att förändra sin tillvaro 

eller tycker att de har det bra som de har det utan hälsoaktiviteter? Därför tror jag att det kan 

vara svårt att nå alla och tro att alla upplever ett lärande i att utöva hälsoaktiviteter.  

Efter ett tag med regelbundna promenader inser individen att individen mår bra av 

promenaderna och blir lite piggare (Antonovsky, 2005). Enligt Hanson (2004) kan det 

hälsofrämjande arbetet och den kunskap den inbringar skapa en miljö där de anställda kan höja 

kompetensen och sitt lärande.  

Rehabilitering:  Fysisk aktivitet: 

Tidig rehabilitering  Olika sätt att röra på sig 

Kontakter med FK  Orkar göra mer saker i                                  

arbetet    

Roligt att träna 

  Bra möjligheter till träning 

 

Socialt stöd: 

                               Umgås med andra anställda                                                     

                                                   Komma ifrån och få fundera 

                                  Uppväger och ger möjlighet         

att klara påfrestningar i 

arbetet 

Fysisk aktivitet:  
1 Friskvårdstimme/v    

1 Hälsoinspirationsvecka/år  

Stegmätartävling 

Erbjuder subventioner till 

träning av olika slag  

 

Socialt stöd: 
Daglig kontakt med chef  

Ordna fler mötesplatser för  

samtal. 

Om någon mår bra påverkar  

de varandra 

 

Stress: 

Föreläsningar i stress  

Talar om stress 
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Uppfattar organisationen lärandet på samma sätt som de anställda? Skulle det vara möjligt att få 

fram hur de anställda ser lärandet i det hälsofrämjande arbetet genom en enkät eller liknande?  

I interaktion med andra människor på en arbetsplats sker ett lärande inte bara i själva arbetet 

utan också när de anställda träffas i olika aktiviteter som t e x olika hälsofrämjande aktiviteter i 

form av tipspromenader, hälsoinspirationsveckor m.m. Ett socialt stöd kan också ses som det 

stöd som ges av närmaste ledare/chef. Ett mål med det hälsofrämjande arbetet är att skapa en 

gemenskap som upprätthåller människors känsla av sammanhang och att de med svag KASAM 

stärks. Personer med stark KASAM har som regel större självförtroende än de som har svag 

KASAM som har mer tvivel på sig själva. Genom att kunna träffas och känna gemenskap med 

fler arbetskamrater kan de medarbetare stärkas som har svagare KASAM med hjälp av dem som 

har stark KASAM (Antonovsky, 2005).                               

Ledarskap  
Då ledningen bestämmer en större hälsoaktivitet utan att de anställda får vara delaktiga skapas 

det ett hindrande ledarskap enligt de anställda. Hur bra blir en sådan hälsoaktivitet?  Enligt 

Hanson (2004, 30ff) är ett väl integrerat hälsoarbete är en förutsättning för att det hela ska 

kunna fungera i verkligheten. Det kan medföra att det blir svårt att skapa planer och strategier i 

hälsoarbetet. Ett sådant ledarskap kan knappast uppfattas som positivt av de anställda utan mer 

som något som de anställda blev tvungna att acceptera med följd att de anställda såg ett hinder 

med det ledarskap som bedrevs här.  

Frågan är om ledarskapet då bedrivs som ett hälsofrämjande ledarskap i organisationen eller om 

organisationen då förbisett vikten av ett hälsofrämjande ledarskap för att kunna motivera de 

anställda till att ta ansvar för ett ökat välbefinnande (Hanson, 2004).  

Ett hälsofrämjande ledarskap går att ses genom KASAMS tre delar även om det kan vara svårt 

att skapa strategier i hälsoarbetet genom att som ledare använda sig av känsla av sammanhang 

kan en ledare: 

Se till att arbetet är hanterbart genom ge möjlighet till den anställde att styra sitt arbete. 

Genom att se till att det finns klara rutiner med verkliga krav är verkliga och att den anställde 

kan vara delaktig.  

Att arbetssituationen blir begriplig genom att befästa hur beslut fattas, ge information hur 

organisationen ser ut, se till att det finns bra strukturer i samarbeten och möten samt att den 

anställde får information om sin och medarbetarnas roller (Antonovsky, 2005). 

Arbeta för en meningsfullhet i arbete genom att som ledare se till att det finns klara visioner 

och för verksamheten. Verka för en positiv människosyn, delaktighet och gemensamma 

värderingar 

Ledaren är en nyckelperson och är en förebild för de anställda och bör därför arbeta för att alla i 

organisationen skall kunna uppleva känslan av sammanhang (Antonovsky, 2005).   

Att ledarna/cheferna är engagerade i sitt ledarskap/chefskap är viktigt för att kunna visa vägen 

genom att lära de anställda att våga prova genom att handla och delta i de olika 

hälsoaktiviteterna och att det är viktigt att regelbundet gå på någon hälsoaktivitet. Den 

inställning ledarna/cheferna har till det hälsofrämjande arbetet är mycket viktigt och påverkar de 

anställda. Förutsättningen är då att de uppmuntrar till hälsoaktiviteter och visar vägen.  
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Wilson et al. (2004) visar på och stärker detta genom att anföra att ledarskapet/chefskapet är en 

viktig del av en hälsofrämjande organisation som kan agera kring viktiga frågor som handlar om 

att kunna behålla eller skapa en hälsofrämjande organisation.  

Genom att ledarna/cheferna regelbundet lär de anställda att gå på hälsofrämjande aktiviteter blir 

det en process som både utvecklar de anställda och ger ny kunskap (Lugn & Rexed, 2009). 

Frågan är om alla chefer/ledare och medarbetare försöker visa vägen?  Om inte, varför inte?         

En del anställda framför att ledarna/cheferna inte peppar och uppmuntrar till att delta i 

hälsofrämjande aktiviteter. De bör själva visa och också delta i hälsoaktiviteter eftersom de skall 

föregå med gott exempel, något som inte alla gånger görs. Det kan bero på att ledarna/cheferna 

känner osäkerhet eller ointresse för hälsofrämjande arbete som gör att det hälsofrämjande 

arbetet inte kommer igång och på så sätt skapar ohälsa. En följd av detta blir att 

ledarna/cheferna får svårigheter att lära sina anställda att hälsa är viktigt.  

Det påverkar i sin tur den arbetssituation medarbetarna har. I den forskning som gjorts framgår 

det att hälsan hos medarbetarna och ledarskap hänger ihop (Nyström, 2007).  

För ledningen i organisationen och personalavdelningen kan det därför bli ett för givettagande 

att de underställda ledarna/cheferna har uppfattat och förstått både varför och hur det skall vara.  

Kan det vara så att många av ledarna utgår från att så länge de anställda inte är sjuka är de friska 

och skall därför orka med sitt arbetsliv utan hälsoaktiviteter? Ett engagerat ledarskap kan också 

bli ett hinder om ledaren/chefen försöker visa omsorg för den anställde och denne inte säger 

ifrån utan säger sig klara av de uppgifter som den anställde fått. Det skapar en stress hos den 

anställde att bli ifrågasatt. 

Stress 
Det finns många olika yrkeskategorier i organisation X och vad jag förstått är det många ur 

administrationen som deltar i de hälsofrämjande aktiviteterna. De yrkesgrupper som inte deltar 

så mycket eller i mindre utsträckning är bl. a lärarkåren. Kan det bero på att de är stressade eller 

att de prioriterar andra saker?  Stress handlar om en spänning som är negativ för den som blir 

utsatt som skapar en skadlig påverkan på människor (Antonovsky, 2005).  

Det skulle innebära att de som har ett svagt KASAM får svårare att bygga upp ett starkare 

KASAM om de individerna inte får det stöd de behöver i sin arbetssituation (Antonovsky, 

2005).  

Något som lyfts upp i intervjuerna är stress i form av hinder är tid, prioritering och att det blir 

för mycket att välja på i t ex hälsoinspirationsveckorna. Tänker medarbetarna i organisationen 

på att det är en resurs att ta till med hälsofrämjande aktiviteter för att kunna hantera sin stress 

eller lägger de det hälsofrämjande arbetet åt sidan för att stressen tar över och det inte finns tid? 

Stress kan också ses som för hög arbetsbelastning och i bakgrunden om organisation X 

framkommer det också att alltfler upplever att arbetsbelastningen är för hög. Det finns mycket 

som stressar oss i vår tillvaro och människor klarar stress mer eller mindre då vi är olika 

(Antonovsky, 2005:16ff). Vad gör organisationen åt den stress som finns?  

De hinder som de anställda bl. a tar upp är stress som att tiden inte räcker till i arbetet och 

andras oförståelse till att ta tid till hälsofrämjande aktiviteter. Forskning kring stress som är 

arbetsrelaterat uttrycker att det vid stress är lätt att plocka bort en hälsofrämjande aktivitet i 

stället för att gå på sin hälsofrämjande aktivitet (Hanson, 2004:30ff).  
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Det blir som antiklimax då det är vid stress som individen behöver gå på sin hälsofrämjande 

aktivitet. Den arbetsstress som handlar om arbetet gör det svårare för människor att hantera 

utmaningar och påfrestningar (Kanji & Chopras, 2009).  

Kan det vara så att det är lättare att låta bli att delta i hälsofrämjande aktiviteter och på så sätt 

skapa ännu mer stress i stället för att bygga upp sin hälsa och förebygga ohälsa genom att delta i 

de hälsofrämjande aktiviteterna? Eller handlar det om ren bekvämlighet? Eller är det en 

kombination?  

Enligt egna erfarenheter mår jag mycket sämre och känner mig mer stressad samt min kapacitet 

sjunker då jag inte utövar någon hälsofrämjande aktivitet. När jag regelbundet utövar någon 

hälsoaktivitet ökar min kapacitet och jag känner mig betydligt mindre stressad.  

Begriplighet 
Skillnaden vad som gäller för hur de anställda uppfattar personalavdelningens hälsofrämjande 

arbete handlar om ett salutogent sätt att utgå ifrån och personalavdelningens uppfattning handlar 

om ett patogent sätt att utgå ifrån.  Begripligheten innebär en kunskap om organisationen och 

den värld arbetsplatsen innefattar. Skillnaden kan därför innebära att personalavdelningen 

behöver ge mer information om organisationen och det hälsofrämjande arbetet. Det skulle öka 

förståelsen för de anställda (Antonovsky, 2005).  

Olikheterna att se det hälsofrämjande arbetet som organisationsinriktat eller individinriktat 

handlar också om att personalavdelningen behöver ge mer information kring det hälsofrämjande 

arbetet som bedrivs.  

Om nu de anställda ser det hälsofrämjande arbete som individuellt skulle det innebära att varje 

medarbetare har ansvar för att både öka sin hälsa och ansvara för att bevara sin hälsa.   

Personalavdelningen tycks se det hälsofrämjande arbetet som organisationsinriktat d v s ett 

förebyggande arbete genom att se till att hålla de anställda friska och därmed produktiva 

(Antonovsky, 2005). Begripligheten i att se det hälsofrämjande arbetet både som individinriktat 

och organisationsinriktat innebär att skapa en förståelse och göra det hälsofrämjande arbetet 

begripligt för de anställda, genom att informera om hur personalavdelningen ser på det 

hälsofrämjande arbetet (Antonovsky, 2005). 

Lärandet är en del som lyfts fram i resultatet dels som ett sätt att öka kunskapen i 

hälsofrämjande arbete, men också lära sig något om sig själv. I begripligheten handlar det om 

att dels öka kunskap om dig själv som i resultatet innebär att prova något nytt som individen 

aldrig provat förut. Det skapar en förståelse, begriplighet om dig själv.  

Genom att öka samhörigheten i olika hälsofrämjande insatser som t ex stegmätartävlingar ökar 

också kunskapen om organisationen och arbetskollegor som också ökar begripligheten, 

förståelsen (Antonovsky, 2005).  

I ledarskapet framkommer det att det finns en hindrande del och en främjande del och med 

begripligheten handlar det om en förståelse för organisationen, arbetsmiljön och återkoppling 

från chefer/ledare. Kan ledningen informera och ge de anställda kunskap om när nya 

hälsoinriktade insatser skall genomföras skulle det underlätta för förståelsen och begripligheten. 

En chefs/ledares uppgift är vägleda de anställda och vara förebilder genom att själv delta i de 

hälsofrämjande aktiviteterna. Det innebär att cheferna/ledarna skapar en begriplighet och 

förståelse för det hälsofrämjande arbetet (Antonovsky, 2005).  
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Om de anställda dessutom får återkoppling både från chefer/ledare och arbetskamrater ökar det 

förståelsen, begripligheten för att nyttja de hälsofrämjande aktiviteterna (Antonovsky, 2005). I 

Antonovskys KASAM innefattar begriplighet till att få feedback/återkoppling från cheferna och 

förstå vad ledningen menar med en hälsoaktivitet.  

Det finns med all säkerhet en tanke från ledningens sida och genom att förmedla meningen med 

en hälsoaktivitet skulle förmodligen skapa delaktighet och förståelse för både de anställda och 

ledningen (Antonovsky, 2005).     

Stress är något som också framkommer i resultatet. Begripligheten handlar här om att öka 

medvetenheten och kunskapen kring stress. Vid stress finns det en tendens till att människor 

hoppar över en hälsofrämjande aktivitet, men om den anställde trots det går iväg på en 

hälsofrämjande aktivitet kan det öka hälsan och ge en kunskap, förståelse, begriplighet till den 

stress som finns där.   

Då det här handlar om hur varje individ i organisationen uppfattar stress och upplever den.  

Många av de anställda kan styra sin arbetstid kan det innebära både stress och frihet.  

Personalavdelningen talar för att försöka att ta en sak i taget för att undvika stress och försöker 

ordna stressföreläsningar, men det är svårt att fånga dem som behöver det mest (Antonovsky, 

2005). För många med mycket stress omkring sig kan det vara svårt att se själv och förstå att du 

har stress runt omkring dig och i din inre värld. Ett sätt för att begripa den stress som finns runt 

den anställde är att göra den individen medveten om att det finns mycket stress runt omkring 

denne (Antonovsky, 2005).       

Hanterbarhet 
Hanterbarheten i skillnaderna mellan personalavdelningen och de anställda handlar om att 

personalavdelningen är tydlig i det hälsofrämjande arbetet och att det finns klara riktlinjer.  

Kan personalavdelningen ge de anställda resurser och stöd som de gör genom att erbjuda många 

olika hälsofrämjande aktiviteter ger det möjligheter till att göra det hälsofrämjande arbetet 

hanterbart för de anställda. Det ökar möjligheten till att den anställde kan påverka sin situation 

genom vardagsmakt (empowerment) för att öka sin hälsa (Antonovsky, 2005).  

Det individinriktade hälsofrämjande arbetet görs hanterbart genom att individen kan påverka sin 

egen hälsa genom att påbörja eller öka de hälsofrämjande aktiviteterna för att på så sätt ta ansvar 

för sin egen hälsa (Antonovsky, 2005). 

 När det gäller det organisatoriska ansvaret handlar det om att hålla de anställda friska och 

genom hanterbarheten påverka de anställda till att medverka i hälsofrämjande aktiviteter som 

också kan öka det sociala stödet. Det ger en hanterbarhet i den gemenskap som erhålls vid t e x 

stegmätartävlingar. 

I resultatet visar det sig att de anställda menar att varje person har möjligheter att lära sig något 

om din egen hälsa. Det innebär att varje människa har en möjlighet att påverka sin hälsa till det 

bättre genom att prova att delta i en hälsofrämjande aktivitet och på det sättet göra hälsan 

hanterbar.  

Även om kunskap finns kring hälsa är det inte alla gånger individen använder den, men genom 

att göra kunskapen om hälsofrämjande arbete hanterbar genom att t ex den fysiska och psykiska 

kraften ökar så ökar med dem också hälsan (Antonovsky, 2005).  
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Personalavdelningen i sin tur ger möjligheter till de anställda att delta i olika hälsofrämjande 

aktiviteter och därmed ger både resurser och stöd för att de anställda skall uppleva att de lär sig 

något om sig själv och sin hälsa. Det kan i sin tur skapa hanterbarhet genom att lättare kunna 

hantera sitt liv på ett hälsofrämjande sätt(Antonovsky, 2005). 

För att göra ett uppmuntrande ledarskap hanterbart för de anställda handlar det om att föregå 

med gott exempel och som chef visa vägen. I en förlängning torde de anställda också se att 

ledaren är vid god hälsa och på det sättet förstår vikten av att ta hand om sig själv och sin hälsa 

(Antonovsky, 2005). Om det hälsofrämjande arbetet är väl förankrat i organisationen innebär 

det att alla ledare/chefer bör agera likadant och stötta de anställda till olika hälsofrämjande 

aktiviteter (Antonovsky, 2005).  

Eftersom personalavdelningen erbjuder olika sorts aktiviteter och ledarna/cheferna stöttar 

innebär det att det finns resurser och möjlighet att handla från de krav som ställs ges det en 

möjlighet till att styra sin hälsa som gör det hanterbart (Antonovsky, 2005).  

Något som framkommer i intervjuerna är stress i form av hinder är tid, prioritering och att det 

blir för mycket att välja på i t ex hälsoinspirationsveckorna. Stress kan också ses som för hög 

arbetsbelastning och fler anställda upplever att arbetsbelastningen är för hög.  

De hinder som de anställda bl. a tar upp är stress som att tiden inte räcker till i arbetet och 

andras oförståelse till att ta tid till hälsofrämjande aktiviteter. Stress är något som finns i alla 

miljöer mer eller mindre och är något som är svårt att ta bort, men det finns möjligheter att lära 

sig att hantera stressen. 

Att genom Antonovskys hanterbarhet kunna påverka sin arbetssituation dess takt och planering 

är ett sätt att göra stressen hanterbar. Ett annat sätt är att skaffa sig både fysisk och psykisk kraft 

genom att regelbundet använda sig av hälsofrämjande aktiviteter till att hantera den stress som 

finns (Antonovsky, 2005).     

Meningsfullhet 
Att skapa en meningsfullhet i ett hälsofrämjande arbete innebär att både ett patogent och 

salutogent synsätt finns med i personalavdelningens hälsofrämjande arbete. Om nu de anställda 

bara ser det hälsofrämjande arbetet som salutogent är det frågan om de anställda ser det som ett 

meningsfullt arbete? Förvisso handlar ett patogent synssätt om sjukdom och vad som framkallar 

sjukdom, men genom att ge klar information till de anställda skulle meningsfullheten kring det 

hälsofrämjande arbetet öka och bättre motivera de anställda till att ta hand om sin hälsa 

(Antonovsky, 2005). 

Det finns många positiva effekter av fysisk aktivitet, men att det sociala stödet är en ännu större 

effekt i form av gemenskap med andra enligt personalen. En annan effekt som uppkommer när 

arbetskamraterna mår bra påverkar de varandra till att alla mår bra. Det ger en meningsfullhet 

genom positiva upplevelser som det sociala stödet ger genom att få bättre relationer till sina 

kollegor och kanske ledare/chefer. I slutändan innebär det en drivkraft till att delta i olika 

hälsoaktiviteter då det ger ett socialt stöd (Antonovsky, 2005). Varför jobbar inte organisationen 

mer med det sociala stödet då det tycks finnas så stort behov av det? Kan det vara så att det blir 

för kostsamt eller om det inte finns tillräckligt med kunskap att arbeta med socialt stöd något 

som arbetsmiljöverket (2005) konstaterar.  
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Det handlar om att det sociala stödet ger en meningsfullhet och motivation hos de anställda till 

att delta i de olika hälsoaktiviteterna. De anställda påverkar varandra och sitt välbefinnande 

genom att känna delaktighet och samhörighet (Antonovsky, 2005).  

Det tycks finnas ett behov av att få träffa andra medarbetare som de anställda normalt sätt inte 

gör. Att skapa möjligheter till social gemenskap kan ge positivitet till att delta i hälsofrämjande 

aktiviteter och i förlängningen ger t ex arbetsglädje och en positiv inställning till arbetet och 

livet (Antonovsky, 2005). Hälsoinspirationsveckan är en gång per år och frågan är om det är 

tillräckligt för att främja den sociala gemenskapen? 

Om det hälsofrämjande arbetet ses som individinriktat så kan de ge individen en positiv 

upplevelse i form av en bättre självkänsla och ökad livslust som skänker en meningsfullhet. Om 

det hälsofrämjande arbetet ses som organisationsinriktat handlar det om att ge visioner och mål i 

det hälsofrämjande arbetet där det ges en motivation och meningsfullhet i organisationen 

(Antonovsky, 2005).  

I en organisation där det hälsofrämjande arbetet både är individinriktat och organisationsinriktat 

som organisation X borde det ge en större meningsfullhet och motivation då det skapar positiva 

upplevelser som en trevlig miljö, bra relation till arbetskamrater och chefer/ledare samt att det 

finns tydliga mål med det hälsofrämjande arbetet (Antonovsky, 2005).   

En viktig förutsättning lyfter de anställda fram och det är att träningen bör ses som glädjefylld. 

Om en hälsoaktivitet ses som lustfylld ger den en motivation till att fortsätta att träna och ses 

som meningsfull. Det ger individen mersmak till att kunna påverka sin hälsa och välbefinnande 

till att bibehålla hälsan och stärka den (Antonovsky, 2005). 

 Handlar om att känna gemenskap tillsammans med andra genom att vara med på en 

hälsoaktivitet som t e x stegmätartävlingen. Det skapar en meningsfullhet att träffa andra och 

genom det ökar välbefinnandet hos individen.  

De anställda träffar fler kollegor och andra kollegor som de normalt sätt inte gör kan då tillföra 

nya perspektiv och kunskaper som de inte hade från början (Antonovsky, 2005). 

Varje individ har möjligheter att lära sig något om din egen hälsa och genom att delta i 

hälsofrämjande aktiviteter som de anställda har i organisation X. Att du mår bättre och är lite 

piggare efter en tids deltagande i en hälsofrämjande aktivitet kan ge både meningsfullhet och 

motivation att fortsätta och upprätthålla den hälsofrämjande aktivitet som påbörjats.  Kunskap 

kring hälsa och vad du kan göra för att må bättre finns, men att det handlar om att ta hand om de 

kunskaperna för att kunna öka din hälsa. Personalavdelningen gör det möjligt för det anställda 

genom att erbjuda en mängd olika hälsoaktiviteter (Antonovsky, 2005).  

Där det finns en förhoppning från personalavdelningen att de anställda skall hitta någon 

hälsofrämjande aktivitet som de kan lära sig något av. Det kan därför skapa en meningsfullhet 

för de anställda att hitta något som är roligt, lustfyllt och något som du lär dig något om dig 

själv av. Förutom det blir också den/dem hälsofrämjande aktiviteterna något som motiverar och 

stimulerar till att fortsätta (Antonovsky, 2005).      

Ledarskapet ses som en viktig förutsättning och skapar meningsfullhet samt motivation för de 

anställda genom att ledarna uppmuntrar till hälsofrämjande aktiviteter och försöker att visa 

vägen för de anställda. På så sätt ger cheferna/ledarna positiva upplevelser och en trevlig miljö 

för de anställda.  
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Får de anställda ingen peppning eller uppmuntran från till chefen/ledaren att gå iväg på 

hälsofrämjande aktiviteter genom att visa ointresse eller prioritera arbetet före en 

hälsofrämjande aktivitet skapas följaktligen ingen meningsfullhet eller motivation hos de 

anställda. Det gör att det en tomhet och hopplöshet infinner sig hos den anställde och så 

småningom skapar sjukdom (Antonovsky, 2005).    

I resultatet framgår att de anställda ser stress som hinder som prioritering och tid. Stress går att 

förhålla sig till och göra meningsfull genom att ta till hälsofrämjande aktiviteter som är en 

resurs att ta till. Genom att använda hälsofrämjande aktivitet som en resurs kan det stärka en 

individ och ge den mer kraft att förhålla sig till den stress som finns. Ett visst mått av stress i 

form av t e x deadlines bör finnas för att hålla energin uppe, men inte så mycket så stressen tar 

över och det mesta känns och blir meningslöst. Då blir det svårt att se det meningsfulla i det 

som Antonovsky (2005) menar. Stress kan ses som en hög arbetsbelastning enligt de anställda i 

organisation X och det skapar knappast någon meningsfullhet och motivation utan snarare 

meningslöst.  

Då arbetsbelastningen är hög blir det svårt att locka både de anställda och chefer/ledare till att 

delta i hälsofrämjande aktiviteter eftersom fokus då läggs på arbetet. Det går att vända genom 

att ledning och chefer/ledare tillsammans med sina anställda fördelar arbetet på ett annat sätt 

och kanske tar bort någon del i arbetet. Genom att minska arbetsbördan ökar det möjligheterna 

för de anställda att kunna gå iväg på hälsofrämjande aktiviteter mer regelbundet. På det sättet 

går det att skapa både meningsfullhet och motivation för de anställda samt ge positiva 

upplevelser i arbetet. 
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Avslutningsvis vill denna figur klargöra och förstå studien genom KASAM, Känsla av 

sammanhang med hjälp av följande figur: 

Resultatrubriker Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet 

 Olika syn på ett 

hälsofrämjande                    

arbete 

Rehabilitering 

Kunskap 

Fysiska aktiviteter 

Tydlighet 

Socialt stöd 

Påverka varandra 

 

Individ och 

organisation 

Individens ansvar 

och 

organisationens 

ansvar 

Information 

 

Organisationens 

Ansvar 

Påverka hälsan 

Individens ansvar 

Gemenskap 

Lärandet Kunskap 

Lära sig något av 

sig själv 

  

Socialt stöd 

Ge möjligheter 

Motivation 

Stimulera till 

fortsättning 

Ledarskap +Kunskap 

+Vägleda de 

anställda 

+Återkoppling 

-ingen delaktighet 

eller återkoppling 

+Föregå med gott 

exempel 

Visa vägen 

-Inte delta i ngn 

hälsoaktivitet 

 

+Uppmuntra,     

peppa 

-Kontrollerande 

 ledarskap 

Stress +Öka medvetenhet 

+Kunskap 

 

+/-Påverka 

arbetssituationen 

+/-Planering 

+Resurs – 

hälsofrämjande 

-Ofta negativ, kan 

skapa ökad 

arbetsbelastning 

 

Figur 5. En sammanfattning av de olika kategorierna som framkom i resultatet sett ur KASAM 

delarna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

 

I stort sett berörs alla tre begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i alla kategorier, men det 

finns i de två sista delarna ledarskap och stress både negativa och positiva delar som de andra 

inte har på samma sätt. Förvisso visar analysen på att mycket görs kring det hälsofrämjande 

arbetet, men att det också finns delar personalavdelningen behöver arbeta med. saknas delar 

som t e x De anställdas uppfattning av personalavdelningens hälsofrämjande arbete där 

begriplighet inte berörs.  

En reflektion till det är att personalavdelningen kan ha svårt att få fram en begriplighet till de 

anställda som gör att de inte förstår personalavdelningens tanke med det hälsofrämjande arbetet. 

Det kan kanske öka begripligheten hos de anställda genom att från ledningens sida tydliggöra 

vikten av ett hälsofrämjande arbete (Antonovsky, 2005). 
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 Diskussion 

Denna uppsats handlar om en studie av hur en organisations hälsofrämjande arbete uppfattas av 

de anställda och hur den skall kunna bidra med kunskap hur ett hälsofrämjande arbete i en 

organisation kan bedrivas. I detta diskussionsavsnitt kommer först forskningsfrågorna besvaras 

och en närmare diskussion kring resultatet av uppsatsen som även tar upp fortsatt forskning och 

utmynnar i slutsatser som kan dras av resultatet av uppsatsen.  

- Forskningsfråga 1. Hur beskriver personalavdelningen sitt 

hälsofrämjande arbete? 

Personalavdelningen erbjuder många olika hälsofrämjande aktiviteter där en anställde kan i sin 

tur delta på någon eller några av de hälsofrämjande aktiviteterna.  Personalavdelningen utgår 

från ett salutogent sätt att se hälsa genom att ge de anställda möjlighet att ta del av de 

hälsoaktiviteter som finns. Det patogena perspektivet finns också med då de arbetar med tidiga 

rehabiliteringsinsatser och nära kontakt med FHV och försäkringskassan. Personalavdelningen 

har fyra olika kategorier: fysiskt aktivitet, socialt stöd, rehabiliterande insatser och 

stresshantering. Dess förhoppning är att genom att erbjuda olika hälsofrämjande aktiviteter 

hoppas personalavdelningen att det skall ge tillbaka piggare och mer hälsosammare personal 

med mer kraft och ork. 

- Forskningsfråga 2. Hur uppfattas personalavdelningens 

hälsofrämjande arbete av de anställda? 

De anställda uppfattar personalavdelningens hälsofrämjande arbete som salutogent d v s utgår 

från hälsa med de två kategorierna fysiska aktiviteter och socialt stöd. Fysiska aktiviteter ses 

som olika sätt att röra på sig och det sociala stödet som att träffa kollegor och känna gemenskap. 

- Forskningsfråga 3. Vilka effekter uppfattar de anställda att 

hälsofrämjande arbetet har gett dem? 

De anställdas uppfattning om vilka effekter det hälsofrämjande arbetet har gett dem handlar om 

kategorierna bättre hälsa, socialt stöd och ny kunskap.  

En bättre hälsa får de anställda genom att röra på sig och ett socialt stöd får de samtidigt som de 

t ex tränar eller promenerar och träffar andra kollegor. Ny kunskap tillförs då den anställde lär 

sig något nytt genom att utöva en hälsofrämjande aktivitet. 

- Forskningsfråga 4. Vilka förutsättningar i organisationen 

främjar eller hindrar enligt de anställdas uppfattning att 

kunna delta i de hälsofrämjande insatserna? 

De förutsättningar som framkom i resultatet är: att möjligheter erbjuds, uppmuntrande 

ledarskap. Det handlar om att de anställde använder sig av de hälsofrämjande aktiviteterna som 

erbjuds. Att Ledarna/cheferna också uppmuntrar de anställda att gå iväg och träna samt att vara 

en förebild är något de anställda tycker främjar till att delta i de hälsofrämjande insatserna.  

De hinder som finns för att delta i det hälsofrämjande arbetet är: ledningens inställning och 

stress i arbetet. 
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Ledningens inställning kan påverka den anställde negativt om det hälsofrämjande arbetet inte 

lyfts fram och cheferna/ledarna inte peppar sina anställda till att gå på någon hälsofrämjande 

aktivitet. Stress i form av t e x tid, chefer och ledning. En ny insikt erhålls genom att t e x vara 

med på ett hälsotest eller att vara fysiskt aktiv då lär du dig något som individ om dig själv och 

din hälsa.  

Det hälsofrämjande arbetet i organisationen 
I organisation X erbjuds mycket olika hälsoaktiviteter som möjliggör för de anställda att 

bibehålla och öka sin hälsa till det bättre. Sen handlar det om att de anställda också tar sig 

möjligheten att prova och förhoppningsvis fortsätter. Det innebär att det både finns ett 

individansvar att använda sig av något/några av de möjligheter organisationen erbjuder och ett 

organisatoriskt ansvar som att erbjuda ett brett utbud av hälsofrämjande aktiviteter till sina 

anställda. 

Organisation X har en bra grund i hälsofrämjande arbete och erbjuder mycket, men det finns en 

del att arbeta med som t e x arbetsmiljön och dess psykosociala faktorer.  

Organisationen skulle också kunna erbjuda fler och oftare stegmätartävlingar eller lättare 

aktiviteter som t e x promenader där de anställda också får möjlighet att umgås med varandra.  

Något som organisation X också skulle behöva lyfta upp mer är ledarskapet och dess betydelse 

för det hälsofrämjande arbetet. Ett förslag från min sida är att utbilda ledning och de 

chefer/ledare som finns i organisationen.  

I ovan analys av resultatet framkommer det att det hälsofrämjande arbetet sett genom 

Antonovskys KASAM genomsyrar alla kategorier som resultatet berör, men det finns 

skillnader. Kan det bero på att personalavdelningen uppfattar det hälsofrämjande arbetet som 

salutogent och patogent och de anställda som ett salutogent arbete?  

De hinder som stress och ledningens inställning för att delta i ett hälsofrämjande arbete kan det 

ses som både negativt och positivt. Om dessa hinder görs medvetna och diskuteras kan det de då 

göras mer hanterbara eller är det meningen att de bara skall vara begripliga?  

Meningsfullheten som positiv del i stress och ledarskap, men blir negativa delar i då det ses som 

hinder för att meningsfullheten skall kunna upplevas. Det kan påverka att de anställda inte tar 

det här med hälsofrämjande arbete på allvar utan deltar mindre eller bara vid något tillfälle 

(Antonovsky, 2005). Hur tänker personalavdelningen här? Är de medvetna om detta?      

Hälsofrämjande arbete i arbetsorganisationer 
Om jag betraktar samhället och det hälsofrämjande arbete som bedrivs i olika organisationer så 

finns det mer eller mindre med, men oftast något som nedprioriteras till förmån för den egna 

verksamheten. Det tänks kortsiktigt och många organisationer erbjuder olika subventioner på 

olika gymkort eller liknande och sen arbetar de inte så mycket mer med hälsofrämjande åtgärder 

d v s att organisationerna lägger ansvaret på individerna. Det finns mycket kunskap om ohälsa, 

men inte lika mycket kunskap om hur vår hälsa skall kunna bibehållas och förbättras (Hanson, 

2004). Det gör det lätt för organisationerna att då lägga ansvaret på individerna och deras livsstil 

för att sen inte engagera sig så mycket mer. 
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Jag hävdar bestämt att här finns det mycket pengar i form av mänsklig kraft att hämta om 

organisationerna arbetade mer förebyggande för att undvika sjukskrivningar som kostar både 

samhället och organisationerna massor av pengar. För individerna som drabbas av sjukdomar 

innebär det mycket lidande och ett liv i ohälsa.  

Därför är det viktigt att organisationerna arbetar med förebyggande hälsofrämjande arbete där 

utgångspunkten är att se till att arbetstagarna håller sig friska och vid god hälsa både psykiskt 

och fysiskt (Theorell, 2003). 

 Skulle organisationerna i samhället arbeta med KASAM som grund och de tre delarna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är jag övertygad om att det skulle ge dem ett bra 

verktyg att arbeta och utgå från ett hälsofrämjande arbete som dessutom går att mäta. 

Fysisk hälsa och socialt stöd 
En förundran från min sida är att vi kan prata om en fysisk hälsa och alla vet vad det innebär, 

men det blir lite svårare då jag lyfter upp psykosocial hälsa förstår människor inte riktigt vad jag 

menar. Det jag hittar är psykosociala faktorer och psykosocial som förklaras som ett samspel 

mellan psykiska och sociala förhållanden i arbetslivet (Svenska akademiens ordlista, 2006).  

Jag ser hälsa som både fysisk hälsa och psykosocial hälsa där bägge delar förutsätter varandra. 

Där den psykosociala hälsan handlar om gemensamhet, lärande, delaktighet, inflytande och 

dagliga samtal med både medarbetare och chefer. Det handlar om att ha en bra balans både 

fysiskt och psykiskt.   

Något som resultatet förstärker är det här med att någon mår bra och har en bra balans i sitt liv 

handlar lika mycket om att organisationen mår bra då dess medarbetare mår bra, och det oavsett 

om det handlar om chefer eller medarbetare. Det här att må bra handlar om att må bra både 

fysiskt och psykiskt och ha en bra balans i livet. Något som Hanson (2004) stärker genom att se 

hälsan som en positiv tillgång och resurs i vardagslivet där både den fysiska och psykosociala 

delarna är i god balans.  Intressant nog tar också forskaren Antonovsky (2005) upp det här med 

psykosocial hälsa i sitt KASAM och menar att det handlar om känsla av sammanhang.   

När det gäller psykosocial ohälsa finns det många faktorer som spelar in. Jag vill här ta upp ett 

exempel på vad psykosocial hälsa kan handla om.  Höga krav från chefen behöver inte innebära 

ohälsa för de anställda. Däremot kan det leda till ohälsa då arbetsuppgifterna blir alldeles för 

många där vad individen än väljer innebär att något annat får stå tillbaka utan att individen kan 

påverka situationen. Även de individer som inte får stöd från chefer och kollegor kan drabbas av 

psykosocial ohälsa som kan leda till utbrändhet och depression.  

Arbetsgivaren kan göra mycket för att undvika liknande situationer genom att ge genomtänkt 

information och se till att de anställda får möjligheter att vara delaktiga i beslut (Svenska 

Dagbladet, 20 februari 2014).         
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Ledarskapet 

Chefernas inställning till det hälsofrämjande arbetet är också en förutsättning genom att de ska 

uppmuntra till att vara fysiskt aktiva. Chefernas sätt att se det hälsofrämjande arbetet kan också 

vara ett hinder genom att de inte stimulerar till hälsofrämjande aktiviteter.  

En av de saker som är viktiga i det hälsofrämjande arbetet är ledarskapet eftersom det både 

påverkar, hindrar och ger förutsättningar. Chefen/ledaren är en förebild och vars uppdrag är att 

hålla ihop gruppen och visa vägen till att uppnå ett gemensamt mål (Granberg & Ohlsson, 

2011).  Det är därför viktigt att en chef/ledare både uppmuntrar, stödjer och visar vägen till att 

använda sig av de hälsofrämjande aktiviteter som samhället och en organisation erbjuder.  

Det ger i sin tur friskare, effektivare och gladare personal som kan bidra med ännu mer resurser 

till organisationen och samhället. Tyvärr finns det chefer/ledare som inte tar detta på allvar utan 

ser det som något som stör arbetet och på olika sätt visar att det inte är acceptabelt. Det kan på 

lite längre sikt skapa ohälsa bland de anställda som innebär att de inte orkar med sitt arbete och 

kan bli sjukskrivna som i sin tur skapar kostnader för organisationen. Om jag betraktar 

samhället och dess olika organisationer både privata, kommunala och statliga förekommer det 

både bra och dåliga exempel på hur ledarskapet påverkar (Arbetsmiljöverket, 2005). En önskan 

som jag har är att det i alla organisationer skulle finnas någon typ av hälsofrämjande arbete där 

ledarna har till uppgift att föra ut det till sina anställda.  

Något som jag frågar mig är vem som styr cheferna och arbetsledningen? 

Kan det vara så att de som styr cheferna och arbetsledning är samhället, staten som saknar 

kunskap, intresse och vilja att arbeta med hälsofrämjande arbete. Det innebär att samhället och 

staten påverkar cheferna, därför lyfter inte cheferna fram eller arbetar med hälsofrämjande 

arbete.  

Om nu inte samhället och staten förstår vikten av att arbeta med hälsofrämjande arbete på 

arbetsplatserna får det konsekvenser av att alltfler människor blir sjuka samt kostar oerhörda 

pengar för samhället.  

Om näringsliv, politiker med flera kan genom kunskap om hälsofrämjande arbete inse hur 

viktigt ett hälsofrämjande arbete är för människor och ekonomin att både hålla människor friska 

och samtidigt tjäna stora pengar på att människor mår bra och är produktiva. 

Den dag då samhället, staten, näringslivet o s v inser att det finns mycket pengar att hämta 

genom att arbeta med hälsofrämjande åtgärder, kommer de att ställa krav på sina chefer i 

organisationerna att arbeta med att införa ett hälsofrämjande arbete på organisationernas 

arbetsplatser. När vi kommit så långt kommer det förhoppningsvis bli ett genomslag för 

hälsofrämjande arbete i större skala på alla organisationer.  

Det finns en hel del forskning kring hälsofrämjande arbete som visar att ett sådant arbete gagnar 

alla och att det rent ekonomiskt gagnar alla, men varför samhället, politikerna inte använder den 

kunskap som finns?              
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Stress 

I denna studie har stressen diskuterats och hur mycket den påverkar oss människor. I samhället i 

dag lever alla människor med någon sorts stress. Något som vi inte kan ta bort, men lära oss att 

förhålla oss till. För att minska vår stress är olika sorts hälsofrämjande aktiviteter ett sätt att 

hantera stressen och hämta ny kraft som Hanson (2004) menar i sin forskning.  Det kan t e x 

handla om att ta sig en promenad till att gå på ett svettigt pass på gymmet.  

Tyvärr prioriterar organisationer gärna bort hälsofrämjande aktiviteter till förmån för den egna 

verksamheten något som lätt gör att det skapas ännu mer stress bland organisationens anställda 

och på sikt ökar sjukskrivningstalen och kostnaderna kring sjukdomar (Arbetsmiljöverket, 

2005).  

Nu menar jag inte att hälsofrämjande aktiviteter är det enda botemedlet mot stress, men mycket 

kan förbättras genom detta. Om nu både organisation och individ tar ansvaret att ta hand om sin 

hälsa för att minska ohälsan och stressen.    

Enligt Antonovsky (2005) innefattar KASAM begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

som kan sammanfattas som människans förmåga att hantera problem i form av olika 

belastningar och stress i livet.  

En individ med ett svagt KASAM har lite svårare att skapa copingstrategier på så sätt hantera 

stress och stora belastningar medan en person som har ett starkt KASAM har större möjligheter 

att ta hand om stressen och belastningarna genom att bemöta dem med flexibelt med olika sorts 

problemlösningar (copingstrategier).  

Det kan förklara varför vissa människor klarar av mer påfrestningar än andra och de som har ett 

starkt KASAM skulle därför kunna lära de som har ett svagare KASAM hur de bättre kan 

bemöta de påfrestningar de möter. Det handlar om med andra ord att kunna stärka de som har ett 

svagare KASAM genom att uppmuntra och lära dem att delta i hälsofrämjande aktiviteter och 

på så sätt hitta fler copingstrategier. För dem som har ett starkare KASAM kan dels förhålla sig 

bättre till extra belastningar, men också stärka dem med hjälp av olika hälsoaktiviteter 

(Antonovsky, 2005).    

Mår individen bra då mår organisationen bra  
Personalavdelningen och medarbetarna menar att ett hälsofrämjande arbete bland annat innebär 

individinriktad fysisk aktivitet. Däremot framträder inte de psykosociala faktorerna som en 

viktig del i uppfattningen av vad det hälsofrämjande arbetet är hos någon av dem.  

Ett socialt stöd tas förvisso upp, men mest som en effekt av att träffas i samband med träning 

och andra gemensamma aktiviteter. Kring det här finns det hos personalavdelningen ett 

antagande om att aktiviteter som förbättrar hälsan gör att individen mår bra och detta får den 

effekten av att organisationen mår bra (jfr sid 40). Påståendet ovan finns det anledning till att 

ifrågasätta med tanke på resultaten och resonemangen i uppsatsen. Även om organisationen 

jobbar med att erbjuda olika hälsofrämjande aktiviteter tycks detta inte räcka. Det framkommer 

ovan att det finns ledare som inte stöttar sin personal att nyttja de olika hälsofrämjande 

aktiviteterna som påverkar personalen negativt psykosocialt. Det tillsammans med stressen som 

ständigt finns närvarande i arbetet påverkar personalen och i sin tur organisationen negativt. Att 

bara arbeta med individinsatser är inte tillräckligt då ett hälsofrämjande måste baseras på såväl 

individinsatser som organisatoriska insatser. 
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Därför finns det anledning till att även arbeta med att alla i organisationen är införstådda vad 

som gäller i ett hälsofrämjande arbete för att både individen och organisationen skall må bra. 

Det är med andra ord viktigt att såväl ledningen som kollegor uppmuntrar och stöttar varandra 

till att nyttja de hälsofrämjande aktiviteterna samt även stöttar psykosocialt.  

Tips till tillämpning 
Tanken med denna studie är att förhoppningsvis bidra med ny kunskap i hälsofrämjande arbete 

samt tillföra ett mätbart och relevant verktyg att använda. I de flesta organisationer finns det ett 

pågående hälsofrämjande arbete och genom att använda KASAM med dess tre delar 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet som en ram, verktyg att arbeta efter skulle det 

kunna underlätta det hälsofrämjande arbetet i organisationerna. Det skulle underlätta för 

organisationen och dess medlemmar att tidigt upptäcka anställda som ligger på gränsen till att 

bli sjukskrivna och i en förlängning få organisationen med dess personal att bli effektivare och 

välmående.  

I sin tur underlättar det för samhället och dess ekonomi då varje sjukskrivning kostar samhället 

oerhörda pengar. Att arbeta framgångsrikt med ett hälsofrämjande arbete med en känsla för 

sammanhang är en vision där målet är att försöka nå fram till så många som möjligt.  

1. Utbildning är viktig och därför är ett förslag att utbilda politiker i KASAM som 

fattar stora beslut kring människor i samhället. 

2. Om KASAM inte används eller att organisationerna inte känner till det. Se till att 

utbilda organisationer i KASAM om hur det skulle kunna användas i organisationen. 

3. Hålla diskussionen levande i organisationerna om vad ett förhållningssätt genom 

KASAM innebär och använda det i beslut kring hälsofrämjande arbete. 

4. Se till att alla får samma information och utbildning allt ifrån de som arbetar på 

lägsta nivå till de som fattar stora beslut om vårt samhälle som berör alla människor. 

5. Att ha visionen att försöka att nå så många som möjligt med information och 

utbildning i KASAM, men ha förstånd att inse att det är svårt att nå fram till alla.      
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Slutsatser 

Något som kan ses som en slutsats är att denna studie kan bidra med kunskap hur ett 

hälsofrämjande arbete kan bedrivas genom att använda Antonovskys KASAM med delarna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  Oavsett om någon organisation har bättre eller 

sämre eller t o m avsaknad av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet går det att öka och 

på så sätt få det hälsofrämjande arbetet att bli bättre. De kan ge indikationer om vad 

personalavdelningen behöver arbeta med och stärka i det hälsofrämjande arbetet (Antonovsky, 

2005). 

I organisation X erbjuds det olika hälsofrämjande aktiviteter som antingen är kostnadsfria eller 

till en mindre kostnad. Det är upp till var och en av medarbetarna i organisationen att delta och 

utgör därmed ett eget ansvar från individen sida. Organisationen i sin tur tillhanda håller dessa 

aktiviteter med förhoppningen att personalen skall använda dem som då kan ses som 

organisationens ansvar. Det finns skillnader kring hur personalavdelningen uppfattar det 

hälsofrämjande arbetet som ser det salutogena synsättet och det patogena synsättet och hur de 

anställda uppfattar det hälsofrämjande arbetet som personalavdelningen tillhandahåller som ett 

rent salutogent synsätt.  

En slutsats som kan dras här är att ett hälsofrämjande arbete i organisation X inte bara består av 

hälsofrämjande aktiviteter i form utav fysiska aktiviteter utan att det handlar även om socialt 

stöd i form av daglig kontakt med chef och medarbetare, mötesplatser för samtal och ny 

kunskap. Något som både personalavdelningen och de anställda lyfter fram är just vikten av det 

sociala stödet i samband med olika fysiska aktiviteter. Där det ges möjligheter för de anställda 

att umgås med andra anställda. De effekter som det hälsofrämjande arbetet ger är bättre hälsa, 

socialt stöd och ny kunskap. Det sociala stödet belyses även här som en viktig del då det 

hälsofrämjande arbetet ger effekter i form av gemenskap med andra anställda.  

Det finns förutsättningar och hinder hos aktiviteten som lustfylld, nya insikter om sig själv och 

social gemenskap. När det gäller organisationens förutsättningar handlar det om de möjligheter 

som erbjuds, uppmuntrande ledarskap, hindrande ledarskap och stress i arbetet. Organisationen 

har många möjligheter till hälsofrämjande aktiviteter. Ledarskapet som bedrivs har också stor 

betydelse dock är det inte alla ledare som uppmuntrar till hälsofrämjande aktiviteter utan snarare 

hindrar. 

 Stressen är en hindrande förutsättning som gör att verksamheten, arbetet sätts före 

hälsofrämjande aktiviteter och kan i en förlängning skapa sjukfrånvaro.   

Fortsatt forskning 
Efter att ha arbetat med denna organisation och studien skulle jag finna ett stort intresse i att 

forska vidare kring hälsofrämjande arbete hos andra organisationer inom utbildning för att se 

om det finns några skillnader och likheter. Kan dessa organisationer lära av varandra? Kanske 

kan jag få bidra med ny kunskap och lärande mellan organisationerna.  

Ett annat spår som också skulle vara spännande att forska i är att jämföra och ta del av flera 

olika organisationer som kommunala, statliga och privata hur de arbetar med hälsofrämjande 

frågor både den psykosociala arbetsmiljön och de fysiska aktiviteterna. Kan organisationerna 

lära av varandra?  
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Sambandet mellan organisation, ledarskap och hälsa skulle vara intressant att få forska vidare i 

precis som betydelsen av sambandet vad det gör för människan, organisationen och samhället. 

Det skulle också vara intressant att få ta reda på om det är fler organisationer som inte arbetar 

med den psykosociala arbetsmiljön eller väldigt lite med den och varför det ligger till så.    
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Bilaga 1 

Intervjuguide till masteruppsats Hälsofrämjande arbete på 

arbetsplatsen 
- Hur gammal är du? 

- Vilken befattning har du på Högskolan? 

- Hur länge har du arbetat på Högskolan? 

 

1. Vad betyder ett hälsofrämjande arbete för dig? 

2. Hur arbetar skolan för att påverka individen och organisationen till ett mer 

hälsofrämjande arbete? 

3. Arbetar högskolan hälsofrämjande? På vilket sätt? Vad gör ni? 

4. Varför arbetar ni hälsofrämjande? 

5. Vilka effekter ser du med ett hälsofrämjande arbete? För individen? För organisationen? 

I det dagliga arbetet? 

6. Hur vet du det? Görs det någon mätning med t ex personalenkäter? Varför har 

Högskolan valt att arbeta hälsofrämjande? 

7. Är det något som saknas? Vad i så fall? 

8. Vad främjar det hälsofrämjande arbetet hos individen? Organisationen? Det dagliga 

arbetet? 

9. Vad hindrar ett hälsofrämjande arbete?  För Högskolan? Vad blir det för effekter för 

individen? Organisationen? I det dagliga arbetet? 

10. Makt? Från organisationen? Individen? Det dagliga arbetet? 

11. Lärande? Organisationen? Individen? Det dagliga arbetet? 

12. Har organisationen förändrats sen ni började med det hälsofrämjande arbetet? Hur? Om 

inte, varför? Handlade? 

13. Hur ser du på det hälsofrämjande arbetet är det individstyrt, organisationsstyrt eller 

både och? 

Några frågor som gäller just personalavdelningen där jag kommer att intervjua en 

personalhandläggare, en hälsopedagog samt personalchefen. 

1. Hur ser sjukfrånvaron ut? Fördelning män/kvinnor? Ålder? Vad blir de sjukskriva för? 

2. Hur ser personalomsättningen ut? Fördelning män/kvinnor? Ålder?  

3. Gör ni personalenkäter? Hur ofta? Vad visar dem? Går det att få ta del av dem? 

4. Hur många anställda? Fördelning män/kvinnor? Fördelning ålder? 

5. Hur många studenter? 

6. Stegmätartävling utvärderingen, den som varit nu och den som varit tidigare.   
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Bilaga 2 

Intervjuguide till masteruppsats Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen 

- Hur gammal är du? 

- Vilken befattning har du på Högskolan? 

- Hur länge har du arbetat på Högskolan? 

 

14. Hur uppfattar du ett hälsofrämjande arbete?  

15. Hur har hälsofrämjande arbete påverkat dig? Som t e x stegmätartävlingen, följdfråga 

hur påverkar organisationen dig till ett mer hälsofrämjande arbete? 

16. Vilka effekter har det på dig? 

17. Vad främjar ett hälsofrämjande arbete för dig? 

18. Vad hindrar ett hälsofrämjande arbete för dig? 

19. Finns det något lärande för dig med hälsofrämjande arbete? D v s har du lärt dig något 

om dig själv, andra organisationen med det hälsofrämjande arbetet? 

20. Hur ser du på det hälsofrämjande arbetet är det individstyrt, organisationsstyrt eller 

både och? 

21. Kan du se någon förändring hos dig själv med hälsofrämjande arbete?  

 

Följdfrågor till själva frågeguiden: Utveckla! Ge exempel. Har det betytt något för arbetet? 

Kan organisationen göra mer hälsofrämjande aktiviteter än vad som redan görs? Vad i så 

fall? Något som saknas? 
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