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Sammanfattning 

Det finns många faktorer som påverkar folkhälsan. Människors inställning och hälsa påverkas 

ständigt av den omgivande miljön, samspel mellan människor men också av de faktorer som 

finns nära på grund av livsstil och arv. Fram till i början av 2000-talet var det vanligast att 

arbetsgivarna jobbade med förebyggande hälsoåtgärder där fokus låg på ohälsa och sjukdom 

(patogenes). Därefter har ett hälsofrämjande arbete som fokuserar på friskfaktorer 

(salutogenes) växt sig allt starkare runt om i världen. Forskning visar att fokus på hälsa leder 

till friskare personal men att det är svårt att få korrekta och mätbara resultat (Karlsson 2010; 

Goetzel & Ozminowski 2008).  

Arbetsgivaren Landstinget i Värmland har sedan 2010 utöver förebyggande systematiskt 

arbetsmiljöarbete satsat på att främja hälsan hos sina medarbetare utifrån det salutogena 

perspektivet. För att få hög grad av delaktighet bland medarbetare har de implementerat 

begreppet hälsofrämjande arbetsplatser. Det innebär att avdelningar får ansöka för att vara 

med och de behöver uppfylla vissa kriterier med särskilt fokus på det systematiska 

arbetsmiljöarbetet för att bli antagna. Fokus ligger dock på att främja hälsan och inte på 

förebyggande åtgärder.  

Denna studie syftar främst till att undersöka hur medarbetare inom Landstinget i Värmland 

uppfattar och upplever arbetsgivarens hälsofrämjande arbete med att behålla och förbättra 

hälsan hos sina medarbetare. Viktiga frågeställningar är: Vad gör arbetsgivaren för 

hälsofrämjande arbete som syftar till att bevara och förbättra hälsan hos sina medarbetare? 

Vad upplever medarbetare att arbetsgivaren gör för att främja deras hälsa? Vilka svårigheter 

och möjligheter ser arbetsgivare och medarbetare med det hälsofrämjande arbetet? I studien 

används en kvalitativ metod genom att göra semistrukturerade intervjuer med medarbetare 

och chefer från två olika divisioner.  

Analysen visar att arbetsgivaren tror sig göra mer än vad medarbetarna uppfattar att 

arbetsgivaren gör. Till stor del beror det på att åtgärder och aktiviteter inte i tillräcklig 

utsträckning har individanpassats. Majoriteten av respondenterna är nöjda med vad chefen 

och hälsoinspiratörerna gör på avdelningen men missnöjda med vad Landstinget i Värmland 

som organisation bidrar med. Majoriteten av respondenterna upplever också att det 

hälsofrämjande arbetet kräver bättre och tydligare information och struktur. Det är således 

viktigt att målet med hälsofrämjande arbete är tydligt och att arbetsgivaren får medarbetarna 

att känna sig delaktiga och engagerade för att nå goda resultat. Det är även en utmaning för 

arbetsgivaren att få till tillförlitliga vetenskapliga utvärderingar.  

Sammanfattningsvis ser Landstinget i Värmland stora möjligheter med ett hälsofrämjande 

arbete. De upplever att personalens hälsa förbättras och att de är en mer attraktiv arbetsgivare. 

Medarbetaren ser möjligheten att få bättre hälsa, att börja träna och att få bättre psykosocial 

arbetsmiljö.  

 

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsopromotion, delaktighet, förändringsarbete, hälsoprogram, 

empowerment, hälsofrämjande faktorer, hälsa.   
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Abstract 

There are many factors affecting public health. People's attitudes and health are constantly 

affected by the surrounding environment, interactions between people and also of the factors 

that are due to lifestyle and heritage. Until the beginning of the 21
st
 century, it was common 

for employers to work with preventive health measures which focused on illness and disease 

(pathogenesis). Since then, health promotion that focuses on health factors (salutogenic) has 

grown stronger around the world. Research shows that focus on health leads to healthier staff 

but that it is difficult to get accurate and measurable results. 

 

Landstinget i Värmland have since 2010 in addition to a preventive systematic work focused 

on promoting the health of their employees based on the salutogenic perspective. To get high 

degree of participation among employees, they have implemented the concept of 

hälsofrämjande arbetsplatser. This means that departments must apply to be involved and 

they are required to fulfill certain criteria with particular focus on the systematic work 

environment. The focus is however on promoting health and not on prevention. 

 

This study primarily aims to investigate how employees perceive and experience the health 

promoting work that Landstinget i Värmland does for their employees. Important questions 

are: What health promoting efforts are being made by the employer to preserve or to increase 

the employees’ health? What do employees experience that the employer does to promote 

their health? What specific difficulties and possibilities do the employer and the employees 

experience in the process of health promotion? I have chosen to use a qualitative method 

through semi-structured interviews with employees and managers at two different divisions.  

 

The analysis shows that employers believe they do more than what employees perceive that 

they do. In large part this is because the actions and activities are not sufficiently adapted to 

the individual. The majority of respondents are satisfied with what their boss and health 

inspirers do in the department, but dissatisfied with what Landstinget i Värmland does as an 

organization. The majority of respondents also feel that health promotion requires better and 

clearer information. It is important that the goal of health promotion is clear and that the 

employer can make the employees involved and enthusiastic to achieve good results. To 

obtain reliable scientific assessments are also a challenge. 

 

In summary, Landstinget i Värmland sees big opportunities with health promotion programs. 

They feel that they will have healthier staff and that they are a more attractive employer. The 

employees see the opportunity to have better health, to start exercise and getting better 

psychosocial work environment. 

 

 

Keywords: Health promotion, change management, health programs, interventions, 

empowerment, health, participation, health factors. 
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1. Inledning 

En medveten satsning på hälsa och friskvård ger positiva effekter på befolkningens hälsonivå 

i hela landet vilket avspeglar sig i en ökad medellivslängd (Folkhälsomyndigheten 2014). 

Folkhälsomyndigheten (2014) hävdar att det är flera faktorer som påverkar hälsan hos 

befolkningen. De anser att folkhälsan påverkas delvis av var individen bor i landet, 

klasskillnader i samhället, personens kön och därmed även hur länge individen lever. 

Folkhälsomyndigheten (2014 s. 9) redovisar att ”Befolkningens levnadsvanor varierar mellan 

kommuner och mellan landsting samt mellan grupper med kort respektive lång utbildning”. 

De menar att genom att publicera jämförande rapporter om levnadsvanor kan landsting och 

kommuner få en överblick av vilka områden som kan prioriteras för att nå en förbättrad hälsa.  

Inom hälsoområdet förekommer många olika begrepp (Korp 2004). Korp (2004 s. 19) anser 

att hälsopromotion blev en del av den internationella debatten i början av 2000-talet för att det 

var en ”idé om någonting helt nytt – en ”ny syn på hälsa” som på ett kvalitativt avgörande sätt 

skiljer sig från tidigare hälsoperspektiv”. Det handlar om att utföra ett hälsoarbete som syftar 

till att främja hälsan i stället för att se till ohälsa. I den här rapporten kommer de två 

begreppen ”hälsofrämjande” och ”hälsopromotion” att likställas vilket innebär att båda 

begreppen kommer att användas.  

Landstinget i Värmland satsar på ett hälsofrämjande arbetssätt sett ur ett patient-, medborgar- 

och medarbetarperspektiv och har under flera år arbetat för att förbättra hälsoläget i länet. I 

Landstingets övergripande verksamhetsplan för år 2010 betonas att Landstinget i Värmland 

ska utveckla ett hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt i all verksamhet. Målet 

med arbetet är att organisationen ska utvecklas till ett attraktivt och dynamiskt landsting där 

medborgarna upplever att de blir erbjudna en hälso- och sjukvård som är trygg, har god 

tillgänglighet och hög kvalité. Vidare är målet att den hälsofrämjande satsningen ska medföra 

”arbetsglädje, inflytande och delaktighet för medarbetarna” (LiV 2013a s. 13). 

 

1.1 Bakgrund 

Arbetsgivare som satsar på friskvård får en friskare personal och en friskare arbetsplats 

(Karlsson 2010). Arbetsgivarens roll i ett hälsofrämjande arbete är stor men för att nå 

framgång krävs det även att personalen gör ett aktivt val att själva delta. Är inte individen 

motiverad eller ens medveten om sin hälsa och har inte arbetsgivaren möjliggjort en tydlig 

hälsoinriktad kultur i organisationen, så sker ingen förändring. Därför är det nödvändigt att 

arbeta med hälsokulturen i organisationen så att medvetenheten om hälsans positiva sidor 

ökar, hos både ledning och anställda (Scriven 2013; Hansson 2004; Winroth & Rydqvist 

2008; Angelöw 2002). Det är många faktorer som spelar in i den upplevda hälsan hos de 

anställda och ett fungerande samarbete på alla nivåer inom organisationen gör det möjligt att 

påverka de viktigaste faktorerna.  

Som arbetsgivare ser Landstinget i Värmland hälsovinster samt ekonomiska vinster genom att 

arbeta hälsofrämjande. Landstinget i Värmland uppfattas dessutom som en mer attraktiv 
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arbetsgivare. Vidare ser landstinget att det hälsofrämjande arbetet innebär att medarbetarna 

kan vara goda förebilder för patienter i just hälsofrågor (LiV 2013b).  

Landstinget i Värmland har sedan 2010 satsat på att utveckla arbetet med hälsofrämjande 

arbetsplatser. ”Det innebär att avdelningar inte bara ska arbeta med systematiskt 

arbetsmiljöarbete utan också med hälsofrämjande arbete på ett målmedvetet sätt” (LiV 

2013b). Baskravet för att bli antagen till hälsofrämjande arbetsplatser är att arbetsplatsen har 

ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Landstinget i Värmland har som målsättning att 

vara certifierat 2021. För att bli en certifierad arbetsplats innebär att avdelningarna har arbetat 

hälsofrämjande i två år samt att de uppfyller övriga krav för hälsofrämjande arbetsplats i 

samband med uppföljningssamtal (LiV 2013b). Under en grundläggande intervju med 

ansvariga för hälsofrämjande arbetsplatser tydliggjordes att av Landstinget i Värmlands 7200 

medarbetare är ca 2000 delaktiga i det hälsofrämjande arbetet.  

Vad gör Landstinget i Värmland när de arbetar med att behålla eller förbättra hälsan hos sina 

medarbetare? Upplever medarbetarna att de är delaktiga i det arbetet och hur uppfattar de det 

hälsofrämjande arbetet som bedrivs? Sett ur medarbetarens perspektiv kan det vara svårt att 

utnyttja de hälsofrämjande alternativ som erbjuds då de kanske inte ser samma behov som 

arbetsgivaren gör.  

Arbetsgivare måste enligt lag utföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete och för att lyckas med 

det krävs både ledningens och medarbetarens insatser. Om detta arbete inte görs fullt ut kan 

det hälsofrämjande arbetet bli lidande. Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete är grunden till att 

kunna arbeta hälsofrämjande men är inte fullt tillräckligt eftersom det systematiska 

arbetsmiljöarbetet är inriktat på orsak till ohälsa och potentiella risker i arbetsmiljön (SFS 

1977: 1160). Arbetet med hälsofrämjande arbetsplatser är ett målinriktat arbete för 

arbetsgivaren Landstinget i Värmland och det är beroende av hur personalen uppfattar och 

upplever det hälsofrämjande arbetet. Fokus i studien är i första hand medarbetarens 

upplevelse och uppfattning av det hälsofrämjande arbetet som pågår men täcker också 

arbetsgivarens del. För att lyckas med ett hälsofrämjande arbete krävs ett samarbete mellan 

arbetsgivare och medarbetare (Winroth & Rydqvist 2008; Angelöw 2002). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur medarbetare inom Landstinget i Värmland uppfattar och upplever 

arbetsgivarens hälsofrämjande arbete med att behålla och förbättra hälsan hos sina 

medarbetare.  

Studien bygger på tre frågeställningar: 

- Vad gör arbetsgivaren för hälsofrämjande arbete som syftar till att bevara och  

   förbättra hälsan hos sina medarbetare?  

- Vad upplever medarbetarna att arbetsgivaren gör för att främja deras hälsa? 

- Vilka svårigheter och möjligheter ser arbetsgivare och medarbetare med det  

   hälsofrämjande arbetet? 
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1.3 Avgränsning 

Den här studien berör två av tretton divisioner eller motsvarande (se 1.5) inom Landstinget i 

Värmland som har påbörjat ett formaliserat hälsofrämjande arbete. Studien utgår ifrån 

medarbetarnas och arbetsgivarens perspektiv under våren 2015.  

  

1.4 Tidigare forskning  

Det är många gånger svårt att mäta om det hälsofrämjande arbetet har gett resultat (Goetzel & 

Ozminowsky 2008) vilket skapar diskussioner om trovärdigheten i utvärderingsresultaten. 

Individen ändrar troligen uppfattning under det hälsofrämjande arbetets gång vilket leder till 

att utvärderingar som inte har med det i beaktande riskerar att bli missvisande (Westlander 

2004). Vidare kan tidpunkten för utvärderingen, syftet med utvärderingen samt vem som är 

intressent i utvärderingen påverka resultatet (Goetzel & Ozminowsky 2008; Karltun 2006). 

Karlsson (2010) hävdar dock att förbättringar i den psykosociala arbetsmiljön har ett samband 

med förbättringar i anställdas hälsa. Forskningen visade också att bra arbetsmiljö och ett högt 

engagemang i organisationen leder till förbättrad hälsa hos personalen. Vidare leder den 

förbättrade hälsan till minskat produktionsbortfall (Karlsson 2010). Black (2008 s. 44) menar 

att hälsofrämjande åtgärder ger bra resultat genom att minska sjukfrånvaron, 

personalomsättningen och arbetsolycksfall och skador, vidare har det positiva effekter på 

arbetstillfredsställelse och effektivitet.  

 

1.5 Undersökt organisation  

Landstinget i Värmland är en politiskt styrd organisation men är också en tjänstemanna- och 

en hälso- och sjukvårdorganisation. Landstinget styrs av politiker men de politiska besluten 

genomförs av tjänstemän. Tjänstemannaorganisationen består av en ledning och fem staber: 

”(hälso- och sjukvård, administration, kommunikation, HR och ekonomi) samt en enhet för 

ledningsstöd” (LiV 2015b). Hälso- och sjukvårdsorganisationen består av elva divisioner 

varav tre av dem är sjukhusen i Karlstad, Torsby och Arvika. Förutom sjukhusen består 

divisionerna av vårdcentraler, specialistkliniker och Folktandvården Värmland (LiV 2015b). 

Förutom de elva divisionerna finns även Landstingshälsan och Staberna/ Landstingets kansli 

som enheter motsvarande divisionerna. I studien där det skrivs ”tretton divisioner eller 

motsvarande” menas de elva divisioner plus Landstingshälsan och Staberna. Landstinget i 

Värmland är länets största arbetsgivare med ca 7 200 medarbetare (Hammarbo & Norgren 

2014).  

 

1.6 Disposition  

I kapitel 2, Teoretisk referensram, presenteras tre huvudämnen som berörs i rapporten. De är 

som följer: Förklaring av hälsofrämjande arbete, hälsoarbete på organisationsnivå och 

arbetsgivarens del i det samt hälsoarbete och förändring sett ur individens perspektiv. I avsnitt 
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2.1, Hälsobegrepp, beskrivs hälsofrämjande och promotion och andra viktiga begrepp 

definieras. Vidare presenteras faktorer som påverkar hälsan sett utifrån ett samhällsperspektiv. 

Avsnitt 2.2, Hälsoarbete på organisationsnivå, beskriver faktorer i arbetslivet som påverkar 

hälsan samt arbetsgivarens roll och ansvar presenteras. Följer gör en genomgång av vad 

hälsoprogram och interventioner är och hur de kan utvärderas. Avsnittet 2.3, Individens 

perspektiv, behandlar vikten av delaktighet och empowerment samt graden av tillgänglighet 

och motivation. Kapitel 3, Metod, redogör för hur undersökningen samt bearbetning av 

materialet har gått till. Kapitel 4, Analys och Resultat, presenterar en analys av resultaten. 

Kapitel 5, Diskussion och Slutsatser, visar de viktigaste delarna av analysen följt av en 

diskussion samt presenterar avslutningsvis möjlig vidare forskning. 
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2. Teoretisk referensram   

Studiens syfte är att undersöka hur medarbetare inom Landstinget i Värmland uppfattar och 

upplever arbetsgivarens hälsofrämjande arbete med att behålla och förbättra hälsan hos sina 

medarbetare. För att besvara studiens syfte är tre teoriområden aktuella. De är som följer: 

Hälsobegrepp, hälsoarbete på organisationsnivå samt individens perspektiv.   

2.1 förklarar viktiga begrepp i hälsopromotionsdiskursen samt tydliggör vad det 

hälsofrämjande arbetet handlar om. 2.2 tydliggör hälsoarbetet på organisationsnivå genom att 

behandla arbetsgivarens ansvar i det hälsofrämjande arbetet samt vilka faktorer på 

arbetsplatsen som påverkar individens hälsa. 2.3 handlar om individens perspektiv på 

hälsofrämjande och förändring. 

 

2.1 Hälsobegrepp  

Första delen av arbetet handlar om vad hälsa är, vad hälsofrämjande står för och vilka faktorer 

i samhället som inverkar på hälsan hos individen. Här redovisas de begrepp som är viktiga 

inom diskursen kring hälsopromotion. Allt fler börjar inse att ohälsa är kostsamt för både 

individen, samhället och arbetsplatsen (SOU 2002:5; Antonovsky 1991, 1996; Winroth & 

Rydqvist 2008).  Diskussionen har länge pågått om att öka satsningen på både rehabilitering 

och förebyggande arbete för att kunna minska ohälsotalen (Hansson 2004 s. 55). Anledning 

till förändring kan vara att befolkningens eller de anställdas hälsa inte är så bra som den skulle 

kunna vara i en organisation. Hansson (2004) menar att ohälsan är det som har fått störst 

fokus under lång tid och det är också det som påverkar beslut och åtgärder för att komma till 

bukt med ohälsan. Vanligare blir dock att fokusera mer på hälsa och hur den kan öka i stället 

för att minska ohälsa. Fler inser vikten av att arbeta med hälsopromotion, att främja hälsan.  

 

            2.1.1 Definition av Hälsa 

Folkhälsa är ett samlingsbegrepp som talar om hela befolkningens hälsotillstånd och det tar 

hänsyn till både nivån av hälsa som fördelningen av hälsan (Folkhälsomyndigheten 2014).  

”En god folkhälsa bör således innebära att hälsan är så god som möjligt och samtidigt så 

jämlikt fördelad som möjligt bland olika grupper i samhället” (Folkhälsomyndigheten 2014 s. 

17). Hur hälsa definieras varierar och beror på vilken utgångspunkt som ligger till grund för 

beskrivningen. Världshälsoorganisationen definierade hälsa: ”Hälsa är ett fullständig fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom och svaghet” (WHO 

1948, egen översättning). WHO’s sätt att se på hälsa har kritiserats för att det snarare är en 

utopi än en beskrivning; det går inte att uppnå och bör då inte ens stå som varken mål eller 

vision (Hansson 2004 s. 58). Enligt Hansson (2004) är WHO’s definition inte möjlig att 

uppnå ur ett globalt perspektiv då människor i alla klasser och delar av världen har krämpor 

och känslor som påverkar deras välbefinnande. Positivt dock, anser Hansson, är att WHO 

inkluderar andra dimensioner av människans liv än de fysiska, han anser att de är först med att 

göra detta. Antonovsky (1991) ser hälsa mer som en dynamisk process där individen rör sig 
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fram och tillbaka någonstans på linjen mellan ytterlägena hälsa och ohälsa. Han kallar det för 

ett kontinuum och visar förhållandena i en modell: 

 

Figur 1: Hälsans kontinuum 

Winroth & Rydqvist 2008 s. 12. Bearbetad av författaren. 

Antonovsky påstår att hälsa har man alltid i någon grad så länge man lever. I stället för att 

säga att någon är frisk eller sjuk är det viktigare att se till varje enskild individ var den 

befinner sig på detta kontinuum. Var individen befinner sig på kontinuumet avgörs av 

individens egen upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, vilka påverkar 

hur stor grad av sammanhang individen känner och upplever (Antonovsky 1991 s. 38).   

Winroth och Rydqvist (2008) definierar i stället hälsa utifrån att den utgör en resurs och att 

den har ett egenvärde, att må bra, och att detta bidrar till handlingsförmåga. ”Hälsa är att må 

bra – och att ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav – och för att kunna 

förverkliga personliga mål” (Winroth & Rydqvist 2008 s. 18). Winroth och Rydqvists sätt att 

förklara hälsa påminner om Antonovskys men de försöker mer att sätta ord på vad hälsa är 

och vad det kan leda till. Båda förklaringarna står dock för ett avståndstagande från 

dikotomin, att hälsa är ett antingen eller tillstånd, att människan bara kan vara sjuk eller frisk. 

Scriven (2013) anser att folk i allmänhet ser olika på hälsa; om fokus ligger på den 

funktionella förmågan, psykosociala aspekter eller på närvaro och frånvaro av infektioner är 

beroende av klass, kön och ålder.  

Hansson (2004 s. 59) beskriver tre definitioner av hälsa och förklarar dem som: 

- Klinisk status som är ett mått på hälsa utifrån människans fysiologi och anatomi. 

- Funktionsförmåga handlar om att hälsa är en resurs för att individen ska kunna ta del av livet 

i samhället och klara av vad vardagen har att erbjuda. Individen ska också ha förmåga att göra 

det denne vill.  

- Välbefinnande står för individens helhetsupplevelse av hur denne mår; helheten av 

upplevelser av att må bra och av att må dåligt. Individens välbefinnande påverkas av både 

klinisk status samt funktionsförmågan (Hansson 2004).  

Detta yttrar sig i att om individen inte mår bra fysiskt kan denne ofta inte ta del av samhället 

och det sociala samspelet till den grad som är önskvärt och då påverkas hela övergripande 

upplevelsen av hur individen mår. Hansson hävdar att alla individer har en egen unik 

upplevelse av sin hälsa. Hans tre definitioner av hälsa liknar på sätt och vis WHO’s definition 

av hälsa från 1948 där hälsa definieras som att må bra fysiskt, mentalt och socialt. De 

uttrycker båda att hälsa är mycket mer än bara fysiskt välmående. Må bra fysiskt, från WHO’s 

definition, liknar Hanssons Klinisk status, må bra socialt stämmer bra överens med 

Funktionsförmåga och må bra mentalt kan liknas med Välbefinnande.   

Det Hansson (2004) påstår om att alla individer har en egen unik upplevelse av sin hälsa 

stämmer väl överens med Antonovskys studier på 1970 talet som resulterade i teorin om 

KASAM (se kapitel 2.3.1). Återkommande i litteraturen om hälsopromotion och 

hälsofrämjande är diskussionen om salutogenes och patogenes; en diskussion om fokus ska 

Hälsa Ohälsa 
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ligga på hälsa eller på symptom, sjukdom och ohälsa. Antonovsky fokuserar som tidigare 

nämnt på det salutogena och i denna rapport kommer hans teori ha en framträdande roll. 

 

            2.1.2 Hälsa och ohälsa 

Återkommande i litteraturen om hälsopromotion och hälsofrämjande är diskussionen om 

salutogenes och patogenes. Salutogenes betyder hälsans ursprung och utgångspunkten här är 

den positiva innebörden av ordet hälsa; i patogenes är utgångspunkten sjukdom och ohälsa 

(Hansson 2004 s. 65; Winroth & Rydqvist 2008 s. 11). De två begreppen har olika fokus på 

var åtgärder ska sättas in för att uppnå målen med att förebygga ohälsan samt att öka eller 

bevara hälsan. Salutogenes står för det Antonovsky menar med kontinuum, att hälsa ses som 

en dynamisk process medan patogenes står för en dikotomi, att individen antingen är frisk 

eller sjuk. Salutogenes betonar hälsa, befrämjande arbetssätt, personhistoria och det unika 

medan patogenes står för ohälsa, riskfaktorer samt sjukdom och symptom (Antonovsky 1991, 

1996). Antonovsky (1991 s. 32f) fokuserar på det salutogena och han gjorde annorlunda än de 

flesta andra vetenskapsmännen vid sin tid. Andra forskare på 1960 och 70-talet fokuserade på 

patogenetik och sökte efter relationen mellan till exempel en viss livsstil och en viss sjukdom 

och verkar nöjda med att konstatera hypotesen att livsstilen leder till den sjukdomen.  

Antonovsky (1991) intresserade sig istället för de som levde den specifika livsstilen och inte 

blev sjuka. Han kallade detta för att fokusera på det avvikande fallet. Han frågade sig vad det 

är som gör att de som är friska är just friska och enligt Antonovsky är det detta som är det 

viktiga med salutogenetik. Han betonar att salutogenes och patogenes är komplementära, det 

vill säga att de två begreppen kompletterar varandra och att båda sätten att tänka är rätt. 

Antonovskys syn på salutogenes stämmer överens med Winroth och Rydqvists syn på det 

salutogena som betonar det holistiska synsättet, vilket innebär att hälsa ses utifrån alla fyra 

dimensioner: ” - fysisk, psykisk, social och existentiell. Det holistiska synsättet innebär fokus 

på hur människan mår som helhet och en förståelse för att det är många aspekter som spelar in 

(Trollestad 2003 s. 154; Eriksson 2003 s. 248; Hansson 2004). Hälsan förstås också utifrån 

vad som påverkar på strukturell nivå och på individuell nivå. Förmågan eller oförmågan till 

handling finns också med i bilden” (Winroth & Rydqvist 2008 s. 246ff). Winroth och 

Rydqvist (2008) påstår alltså att hälsa påverkas av allt både runtomkring och inom individen. 

Antonovskys kontinuum-modell fungerar som en övergripande modell som hjälper till att 

hitta de hälsofrämjande faktorerna på bland annat arbetsplatser (Hansson 2004).  

 

            2.1.3 Hälsopåverkande faktorer  

Hälsan kan påverkas av villkor, relationer, livsstil – levnadsvanor, mitt sätt att tänka och av 

arv – genetiska faktorer (Winroth & Rydqvist 2008 s. 19ff). Winroth och Rydqvist (2008 s. 

19ff) förklarar begreppen: 
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Villkor: är det samma som omgivande miljö och det finns tillexempel samhälls-, arbets- och 

livsvillkor som alla har stor betydelse för vår uppväxt, livsstil, utveckling och hälsa. Exempel 

på faktorer som påverkar oss är familj, arbete, skoltid och kultur. 

Relationer: är en av de viktigaste faktorerna för hur individen mår. Bra relationer skapar 

trygghet, bekräftelse, tillit och gemenskap men känner vi oss ensamma och kanske mobbade 

bryts vi ned fort. Vänner och arbetskamrater är en viktig grund för vår hälsa. 

Livsstil – levnadsvanor: innefattar värderingar och hur individen använder sin tid. Det utgörs 

av faktorer så som mat, motion, sömn och viljan att ändra någonting i sin vardag. Dessa 

faktorer påverkar alla vårt tålamod och vår vilja samt skapar förutsättningar för en bra 

självbild och påverkar också vår fysiska hälsa.  

Mitt sätt att tänka: fokuserar på den psykiska hälsan som har påverkats av vår uppväxt där 

olika värderingar har skapats. Detta innefattar hur individen ser på sig själv och andra. Mitt 

sätt att tänka påverkas av kunskaper, erfarenheter och känslolägen. Hur individen tänker 

påverka dennes förhållningssätt som i sin tur påverkar individens hälsa. 

Arv – genetiska faktorer: lägger grunden för vad vi kan göra och vi utvecklas alltid utifrån 

våra egna förutsättningar. Tid och förmåga kan utgöra begränsande faktorer. Andra genetiska 

faktorer kan vara fysisk längd. Alla har olika förutsättningar och det är nödvändigt att ta 

hänsyn till det unika för varje individ när fokus är på individnivå, men till det generella när 

fokus är på gruppnivå.   

Arbetsmodellen för hälsa visar Winroth och Rydqvists (2008) fem huvudfaktorer som 

påverkar hälsan; den visar också påverkan på olika nivåer.  

 

 

 

Figur 2: Bestämningsfaktorer i en arbetsmodell för hälsa. 
Winroth & Rydqvist 2008 s. 23. Bearbetad av författaren. 

Den yttre ramen i modellen står för vår omgivande miljö, också kallad individens livsvillkor. 

Mellanramen har fokus på samspelet mellan människor då det är det som kan påverka 
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individens upplevda hälsa avsevärt. Den innersta ramen handlar om våra individuella 

förutsättningar som har skapats av vårt sätt att leva och av vårt genetiska arv. Den vänstra 

pilen mellan villkor och individen förstärker bilden av om fokus är på individ eller omgivande 

miljö. De högra pilarna visar vilken nivå synen på hälsa utgår från, om det är på individnivå 

eller samhällsnivå till exempel. Winroth och Rydqvist (2008 s. 22f) menar att om det är på 

individnivå måste det tas hänsyn till det unika, medan när det är utifrån gruppnivå kan det 

utgå ifrån det generella.  

Sveriges befolknings levnadsvanor och hälsa påverkas av många olika faktorer. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2014 s. 18) går många faktorer att påverka genom politiska beslut 

inom exempelvis arbetsmarknads- och utbildningspolitik eller genom levnadsvanor i form av 

tobaksanvändning, kost och motion. Fler faktorer som påverkar folkhälsan är faktorer på 

samhälls- och strukturnivå, individens egna val, arv, kön och ålder, men de går sällan att 

påverka (Folkhälsomyndigheten 2014 s. 18). Dessa faktorer liknar det som Winroth och 

Rydqvist (2008) anser är det som påverkar hälsan, men Folkhälsomyndigheten (2014) 

fokuserar på folkhälsa medan Winroth och Rydqvist (2008) fokuserar på individens hälsa. De 

har dock en liknande syn på vad som påverkar hälsan. Folkhälsomyndigheten (2014) har ett 

mer patogenetiskt synsätt, att arbeta för att förebygga ohälsa samt att de som söker hjälp hos 

hälso- och sjukvården ges upplysningar om hur de kan förebygga sjukdom eller skada. 

Winroth och Rydqvist (2008) har ett mer salutogent perspektiv. 

Bestämningsfaktorer kan både öka och minska risken för ohälsa (Folkhälsomyndigheten 

2014). Exempel på sådana faktorer kan vara miljön vi bor i, hur vi bor, var vi växer upp och 

vad som påverkar oss under uppväxttiden samt utbildning och arbete.  

 

 

 

Figur 3: Vad är det som påverkar hälsan.  
Folkhälsomyndigheten 2014 s. 18. Bearbetad av författaren. 
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Figur 3 visar de bestämningsfaktorer som kan påverka hälsotillståndet. Många faktorer 

samverkar fast på olika nivåer i samhället. Bilden visar de olika nivåerna samt ger exempel på 

faktorer som finns inom respektive nivå. Alla nivåer är lika viktiga för påverkan av hälsan och 

alla faktorer i sig är också påverkningsbara. Det finns dock de faktorer som är svåra att 

påverka vilka är ålder, kön och arv.  

 

            2.1.4 Hälsopromotion och det hälsofrämjande arbetet 

Som tidigare nämnt används hälsopromotion och hälsofrämjande som begrepp med samma 

betydelse i denna studie men det är ändå viktigt att diskutera de olika begreppen för att få en 

förståelse för dem. Hälsopromotion är ett internationellt fenomen som har funnits relativt kort 

tid, både som begrepp och koncept (Winroth & Rydqvist 2008 s. 234f). Det som diskuteras 

kring hälsopromotion nu har tidigare diskuterats under andra ”etiketter” på hälsoarbete, men 

då med andra tankegångar till grund för det arbete som har bedrivits. Hälsopromotion har tagit 

idéer från de två tidigare bärande ”etiketterna” som är public health och health education 

(Winroth & Rydqvist 2008 s. 235ff; Korp 2004). ”Det hälsopromotionen hämtat från dessa 

båda inriktningar är att hälsofrågor måste förstås och diskuteras ur både ett strukturellt och ett 

mer individfokuserat perspektiv och hur dessa samverkar” (Winroth & Rydqvist 2008 s. 235). 

Folkhälsoarbetet, som kan liknas med public health, har i Sverige utgått från ett 

befolkningsperspektiv och lagt fokus på strukturella aspekter enligt Winroth och Rydqvist 

(2008). De hävdar också att friskvården, som kan liknas med health education, i stället har 

utgått från ett individperspektiv med fokus på ett hälsosynsätt där individen vill öka 

kunskaperna om hur denne själv kan påverka sin hälsa. ”Ambitionen är att integrera ett 

hälsotänkande som tar sin utgångspunkt utifrån strukturella aspekter och ett hälsotänkande 

som mer fokuserar på det individuella perspektivet” (Winroth & Rydqvist 2008 s. 236). Figur 

4 visar Winroth och Rydqvists (2008) syn på vad hälsopromotion är. Den visar att 

grundtankarna kring folkhälsoarbetet och friskvårdstänket i kombination har skapat det som i 

dag kallas för hälsopromotion.  

 

 

 

Figur 4: Vad är hälsopromotion? 
Winroth & Rydqvist 2008 s. 236. Bearbetad av författaren. 

Folkhälsoarbete Friskvård 

Hälsopromotion 
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Hälsopromotion kan definieras olika och vad begreppet står för är beroende av författares 

bakgrund och tradition (Winroth & Rydqvist 2008). Winroth och Rydqvist (2008) hävdar 

också att många olika discipliner skriver om hälsopromotion och att dessa discipliner har 

olika värdemässiga utgångspunkter vilket förklarar ordets olika betydelse. Sättet som vi ser på 

hälsopromotion i dag grundar sig på Ottawa Charter for Health Promotion (WHO 1986) som 

är ett policydokument från den första internationella konferensen om hälsopromotion. Där 

definierar de hälsopromotion som:  

Processen som möjliggör för människor att öka kontrollen över, och förbättra, deras 

hälsa. För att nå ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, 

måste en individ eller grupp kunna identifiera och förverkliga ambitioner, för att 

tillfredsställa behov, och för att ändra eller hantera miljön. (WHO 1986, egen 

översättning) 

WHO’s definition av hälsopromotion betyder att grunden är ett processinriktat arbete vilket 

innebär att utifrån nuläget formuleras vad som är önskvärt läge och utifrån det skapas 

strategier som leder mot de uppsatta målen. Det behövs också på strukturell nivå möjliggöras 

för människor att få ökad kontroll över sin hälsa. För att uppnå optimal hälsa måste gruppen 

och individen kunna identifiera och förstå sin längtan och strävan samt kunna tillgodose sina 

behov. De måste också kunna anpassa sig efter sin omgivning och miljö. Ordet process i 

hälsopromotionssammanhang betyder att hälsa inte är någonting som kan fixas snabbt; det 

krävs tid och att processen syftar till att ge möjlighet och makt till berörda människor 

(Hansson 2004 s. 79).  

Korp (2004) påstår också att hälsopromotion är en företeelse som benämns olika men att det 

har en tydlig processkaraktär. Författaren anser att betydelsen av hälsopromotion och dess 

praktiska tillämpning ständigt kan diskuteras. Hälsopromotion kan ses som en diskurs; att det 

hela tiden argumenteras för och emot och ifrån olika håll för att finna svaret på vad 

hälsopromotion är (Korp 2004). En annan diskussion kring hälsopromotion är att sedan 

Ottawakonferensen 1986 då fokus låg på individen mer än på samhället har det i princip blivit 

två olika synsätt på vad hälsopromotion står för (Korp 2004). Ena synsättet grundar sig på ett 

individ- och grupperspektiv vilket har sina rötter i just WHO’s Ottawa Charter; andra 

synsättet, som har ett mer socialt perspektiv, grundar sig i miljön och samhället där individen 

lever (O’Neill 1998). Beroende på hur hälsopromotion och det hälsofrämjande arbetet 

definieras krävs olika fokus på vad som ska satsas på i den tänkta förändringen (Korp 2004).  

Internationellt finns det två huvudsakliga betydelser av begreppet hälsopromotion (Korp 

2004). Med anledning av detta är det betydelsefullt att föra en diskussion kring vad 

hälsopromotion står för (Hansson 2004; Winroth & Rydqvist 2008; Korp 2004; Angelöw 

2002; Scriven 2013). Hälsopromotion har i utlandet fokus på både patogent och salutogent 

förhållningssätt. I Sverige är hälsopromotion till mesta dels salutogent men det är ändå viktigt 

att vara medveten om ett behov av att inkludera båda tankesätten i samhället (Hansson 2004, 

Korp 2004; Winroth & Rydqvist 2008). ”Tänker man hälsopromotivt, förstår man att det 

hänger ihop men att man väljer att lägga det ena perspektivet som figur och det andra som 

bakgrund” (Winroth & Rydqvist 2008 s. 246). Det är alltså viktigt att bestämma sig för 
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vilken utgångspunkt som gäller och sen ändå bära med sig att de är komplementära (Hansson 

2004 s. 15). 

För att börja planera för ett hälsoarbete på arbetsplatsen underlättar det om arbetsgivaren står 

bakom beslutet och är en del av det; det är många delar som måste matchas och synkas för att 

utfallet ska bli bra.  

 

2.2 Hälsoarbete på organisationsnivå 

Den andra delen av teorikapitlet handlar om faktorer på arbetsplatsen som påverkar hälsa samt 

arbetsgivarens roll i det hälsofrämjande arbetet. Vidare redogörs det för vilka effekter det 

hälsofrämjande arbetet kan få i organisationen. Avslutningsvis beskrivs vad arbetsgivaren 

Landstinget i Värmland har för ambitioner med sitt hälsofrämjande arbete. 

Winroth och Rydqvist (2008 s. 25) påstår att hälsoarbete kan ske på olika sätt och med olika 

mål, de anser att hälsoarbetet kan ha utgångspunkt i patogenes eller i salutogenes och då se 

väldigt olika ut. Det ena är inte mer rätt än det andra utan val av utgångspunkt får bero på vad 

som ska åstadkommas. Båda perspektiven är viktiga och nödvändiga.  

Om utgångspunkten är ett folkhälsoperspektiv i hälsoarbetet blir befolkningsperspektivet och 

de strukturella frågorna centralt medan det är levnadsvanorna, livsstilen och individen som är 

utgångspunkten i ett friskvårdsperspektiv (Winroth & Rydqvist 2008). Winroth och Rydqvist 

(2008 s. 27) hävdar att för att kunna vägleda det fortsatta hälsoarbetet behöver det göras flera 

varianter av nulägesanalyser. Författarna menar att när det gäller ett befolkningsinriktat arbete 

kan nulägesanalysen handla om statistik eller att göra enkäter och intervjuer. Vidare anser de 

att för det individinriktade hälsoarbetet kan det handla om en hälsoprofilsbedömning och för 

det arbetsplatsinriktade hälsoarbetet en arbetsmiljö- eller personalenkät. De faktorer som 

hittills har beskrivits är faktorer som kan påverka hälsan, både positivt och negativt. 

 

            2.2.1 Hälsofrämjande faktorer i arbetslivet 

Arbetsmiljöfokus har förskjutits från ett preventivt skyddande syfte med fokus på fysisk 

belastning till ökat fokus på psykosocial och organisatorisk belastning (Lindberg & Vingård 

2012 s.10ff). Lindberg och Vingård (2012 s. 52) argumenterar för att begreppet ”frisk 

arbetsplats” ska införas i den svenska arbetsmiljödiskursen. De menar att det preventiva 

arbetet behövs men att det krävs en nivå till, en nivå som utgörs av främjande faktorer, som 

handlar om olika friskfaktorer (Lindberg & Vingård 2012 s. 12f). Exempel på friskfaktorer är 

positiva, tillgängliga och rättvisa ledare, samarbete, socialt klimat, delaktighet, autonomi, 

tydliga förväntningar och mål, erkännande och bra fysisk arbetsmiljö (Lindberg & Vingård 

2012 s. 4). Ur ett salutogent synsätt är det nödvändigt att identifiera de faktorer som bidrar till 

hälsa och som lyckas stärka de hälsofrämjande faktorerna (Hansson 2004). 
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Arbetsmiljötrappan, se figur 5, visar hur Sveriges arbetsmiljöfokus har förändrat arbetslivets 

utveckling de senaste 100 åren. I och med att arbetslivet utvecklas har fokus på vad som 

skapar ohälsa förändrats. Lindberg och Vingård (2012) påstår att fokus har ändrats från 

preventivt till salutogent perspektiv så att fokus nu ligger på hälsa och vad som främjar den. 

Steg 1 täcker från 100-50 år sedan och allt eftersom har det skett en utveckling. Steg 6 är där 

vi är i dag då vi fokuserar på hälsa och vad som kan göra att vi får ännu bättre hälsa.  

 

Figur 5: Arbetsmiljötrappan. 
Lindberg & Vingård 2012 s. 12. Bearbetad av författaren. 

En tydlig orsak till stress är att inte ha resurser och förutsättningar till att göra ett bra arbete 

vilket påverkar den psykosociala arbetsmiljön (Eriksson 2003 s. 253f). Friskfaktorer som kan 

minska stress i arbetet är: arbetsglädje, fungerande utrustning, att få utvecklas, tid för att hinna 

göra ett bra arbete, feedback, tydlig arbetsledning, solidaritet, respekt och en tillåtande 

atmosfär (Eriksson 2003). Eriksson (2003) samt Lindberg och Vingård (2012) ser liknande 

faktorer som avgörande friskfaktorer för att individen ska må bra samt trivas på arbetet. Det är 

också många faktorer utanför arbetet, på till exempel samhällsnivå, som påverkar individens 

hälsa. Det kan handla om skilsmässor, ekonomi eller sjukdom vilka alla kan påverka arbetet 

och prestationen på ett påtagligt sätt (Eriksson 2003 s. 256).  

Hälsofrämjande på arbetsplatsen påverkas av faktorer i livsstil, psykosocial samt fysisk miljö 

(Thomsson & Menckel 1997). Hälsofrämjande faktorer är bland annat: flexiblare arbetstid, 

heltid i stället för deltidstjänst, grupporienterat arbete i stället för ensamarbete, eget ansvar 

och högre grad av egenkontroll som stärker individen, bättre ergonomiska 

maskiner/avlastningsredskap, pausgymnastik och avspänning (Thomsson & Menckel 1997). 

Thomsson och Menckel (1997) menar att det är viktigt med hälsofrämjande som leder till 

bättre hälsa och självkänsla hos anställda; utbildning är ett bra sätt att stärka självförtroendet 

på.  

Andra faktorer, än de ovan, som också främjar hälsan är att förhållandet mellan krav och 

resurs måste vara balanserat, det ska finnas tid för återhämtning, individen ska uppleva 
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meningsfullhet i arbetet och att denne får känna sig kompetent (Jakobsson & Aronsson 2014; 

Abrahamsson 2003; Trollestad 2003; Angelöw 2002).  

            2.2.2 Arbetsgivarens roll i det hälsofrämjande arbetet 

Det behövs en förändring av attityd hos arbetsgivare och medarbetare så att de kan förstå 

vikten av att förebygga ohälsa men också att arbetsplatsen kan spela en stor roll i att främja 

hälsa och välbefinnande (Black 2008). För att kunna arbeta med hälsoarbete i form av 

hälsofrämjande på arbetsplatsen är det en fördel att det systematiska arbetsmiljöarbetet 

fungerar bra (Lindberg & Vingård 2012). När det gäller arbetsmiljön har arbetsgivarna en 

viktig roll i att forma hälsofrämjande arbetsmiljöer i dialog med arbetstagarnas företrädare 

(Folkhälsomyndigheten 2014 s. 27). I arbetsmiljölagen från 1977 finns ett embryo till 

främjandetänket där det står att arbetsgivaren ska ”förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet 

samt att även i övrigt uppnå en god hälsa” (Lindberg & Vingård 2012).  Jakobsson och 

Aronsson (2014) poängterar att arbetsgivaren har en stor och viktig roll i att det systematiska 

arbetsmiljöarbetet är en fortgående process som leder till bättre arbetsmiljö. En huvudstrategi 

för att arbeta hälsofrämjande är att skapa nya villkor, också kallat stödjande miljöer; på 

arbetsplatser kan stödjande miljö vara bra ledarskap och bra arbetsgemenskap (Winroth & 

Rydqvist 2008 s. 232). 

Åtgärder för att främja hälsan måste, enligt Winroth och Rydqvist (2008), grunda sig i någon 

slags nulägesrapport och det skulle på en arbetsplats kunna vara en arbetsmiljö- eller 

personalenkät. Sedan sätts mål upp för förbättring eller utveckling. Westlander (2004) 

poängterar dock vikten av att om enkäter ska användas måste det ske på ett visst sätt så att 

inte svaren blir missvisande i och med att individens referensram ändras under 

förändringsprocessen (se 2.2.4). I Antonovskys kontinuummodell kan det genom 

nulägesanalysen tydliggöras var individen eller gruppen befinner sig vid starten för 

hälsofrämjande arbetet och denne/den försöker sedan förflytta sig närmare hälsopolen 

(Hansson 2004). ”Målet på individ- och gruppnivå kan vara ökad medvetenhet om hälsa och 

vad du själv kan göra för att påverka din hälsa i positiv riktning” (Winroth & Rydqvist 2008 s. 

27). Winroth och Rydqvist (2008) föreslår utbildning i kombination med praktisk tillämpning. 

De hävdar att i det hälsofrämjande arbetet är det särskilt betydelsefullt att de berörda aktivt 

medverkar. Författarna poängterar också att utveckling och förbättring är en process som tar 

tid.  

På arbetsplatsnivå handlar det om att samverkan mellan ledare och medarbetare och 

medarbetare emellan bör utvecklas för att kunna bidra till förbättrat samarbete, ökad trivsel 

och ett bra arbetsklimat (Angelöw 2002). Strategi för att åstadkomma detta kan vara olika 

utbildningsinslag samt att möjliggöra för dialog genom att utveckla forum och möten 

(Thomsson & Menckel 1997). På organisationsnivå handlar det om ledning, styrning och om 

policyfrågor samt att det är värdegrunden som ger förutsättningar för ett hälsoinriktat arbete 

(Winroth & Rydqvist 2008 s. 247). Ledningen måste ha en förståelse för vilka styrnings- och 

ledningsprinciper som främjar hälsan. Kort och gott handlar det om att förstå olika 

systemnivåer och hur dessa samspelar.   
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Hälsoprogram som en slags intervention är försök till förändring och det har forskats mycket 

på dess innebörd och utfall för både arbetsgivare och individ. Marmgren (2002 s. 83ff) anser 

att en process kan förknippas med olika saker beroende på vem som tillfrågas och att detta 

måste redas ut innan förändringsprocessen drar i gång. Största anledningen till det, menar 

Marmgren (2002 s. 83ff), är att begreppet kan stå för olika värderingar och synsätt. Det finns 

hårda och mjuka processer.  

Mjuka processer innehåller mycket osäkerhet och komplexitet och låter sig inte 

detaljplaneras. Hårda och mjuka processer behöver olika typ av ledarskap och de 

fokuserar på olika typer av lärande […] skapande av ny kunskap är det primära i 

mjuka processer. (Marmgren 2002 s. 84) 

Hansson (2004 s. 280) hävdar att det är de mjuka processerna som är målet för ett 

förändringsarbete i organisationen. Författaren menar att det är de mjuka processerna som har 

störst betydelse när organisationer arbetar hälsopromotivt. Mjuka processer kan bland annat 

vara tankar, upplevelser, attityder och samspel vilket gör att de därför inte kan styras 

(Hansson 2004).  

 

            2.2.3 Hälsoprogram och interventioner 

En förändring av hälso- och levnadsvanor tar tid och den måste vara med i både planering och 

budgetering samtidigt som det krävs en aktiv medverkan av de berörda (Winroth & Rydqvist 

2008). Winroth och Rydqvist (2008 s.158f) anser att det finns två olika sätt att ta sig an 

förändring. Antingen möter man förändring när det har uppstått något problem eller om 

villkor har förändrats eller så driver man förändring när mål och idéer ska förvekligas. När ett 

problem har uppstått konstateras att nuläget inte är tillfredsställande. Om istället fokus hamnar 

på att utveckla, måste ”mål, vision och ambition” utvecklas (Winroth & Rydqvist 2008 s. 

159). Ett seriöst friskvårdsarbete eller promotivt hälsoarbete innehåller kriterier som process, 

mål och kontinuerlig utvärdering samt aktiv medverkan (Winroth & Rydqvist 2008). 

Sjukdagar är kostsamt, inte bara ekonomiskt utan också för att det innebär en social 

utestängning (exclusion) för individen; arbete kan vara bra för hälsan samt att det motarbetar 

de skadliga effekterna av att vara långtidsarbetslös (Black 2008).  

 

Figur 6: En modell för förändrings- och förbättringsarbete.   

Winroth & Rydqvist 2008 s. 165. Bearbetad av författaren. 
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Figur 6 visar en arbetsmodell för planering, implementering och utvärdering av 

hälsofrämjande arbete. Initiativ-rutan ska visa vem som tagit initiativet och varför, fas 1 är 

navet i förändringsarbetet och innefattar förarbete, analys och planering. Sen följer fas 2 som 

är själva genomförandet där planen blir till praktisk handling, sen fas 3 där det är fördelaktigt 

att stanna upp i processen och reflektera och värdera det arbete som har genomförts. 

Utvärderingen ska ge vägledning för om något ska ändras i fas 1 eller om genomförandet ska 

ändras. Fas 4 i en processinriktad förändring innebär inte att det är slut, utan här sker en koll 

för att se om förändringsarbetet leder till önskvärda resultat. Winroth och Rydqvist (2008) 

menar att beroende på utfall sker en fortsatt utveckling av förändringsarbetet eller så beslutas 

det att processen avslutas.   

Med hälsoprogram som intervention menas i denna rapport att en åtgärd sätts in i syfte att 

åstadkomma någon slags förändring i hälsa och som senare mäts eller i alla fall utvärderas. 

Forskningen kring hälsoprogram (healthprograms) och interventioner (interventions) är 

dominerad av utländsk forskning. De nyckelfaktorer som krävs för att lyckas med 

hälsofrämjande åtgärder så som hälsoprogram och interventioner är enligt Lindberg och 

Vingård (2012 s. 44):   

- att programmen är gjorda för att möta medarbetarnas behov, 

- att ledningen själva deltar i programmen, 

- att programmen ligger i linje med verksamhetens övergripande syfte och mål, 

- att kommunikationen fungerar, 

- att anställda engageras, samt 

- att det är absolut nödvändigt att mäta resultaten av åtgärderna. 

Betydelsen av interventioner är ”alla typer av insatser och program för att främja hälsan (eller 

minska risken för ohälsa) på arbetsplatsen” (Källestål et al. 2004 s. 7). Källestål et al. (2004 s. 

7) hävdar att interventioner för att öka fysisk aktivitet är ofta lyckade. Hälsoprogram skapar 

ekonomiska fördelar för alla slags företag, ”med andra ord, god hälsa ger bra affärer” (Black 

2008 s. 10, egen översättning). För att kunna genomföra hälsopromotiva program på ett 

givande sätt krävs individens intresse och ansvarstagande, ”det är människan själv som känner 

av om det hälsopromotiva arbetet är framgångsrikt” (Hansson 2004 s. 197). Enligt Angelöw 

(2010) har individer som ser förändringen som efterlängtad lättare att vara positivt inställda 

till den. Vidare anser författaren att individer som tydligt ser en koppling mellan förändringen 

och vad slutresultatet ska leda till också har lättare för att ta till sig förändringen. Om inte 

medarbetarna vill satsa på det hälsofrämjande arbetet går det inte att bedriva ett sådant arbete 

på en arbetsplats (Hansson 2004 s. 197). På organisationsnivå behövs en idé ”som kan 

kommuniceras, utvecklas, hållas levande och som omvandlas till mål och handlingsplaner 

som genomförs och följs upp” (Winroth & Rydqvist 2008 s. 58). Annat som också är 

betydelsefullt på organisationsnivå är tydlighet i roller och ansvar, strategisk kompetens samt 

resurser i form av bland annat tid, pengar och personal (Winroth & Rydqvist 2008 s. 58). 
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            2.2.4 Utvärdering och Uppföljning 

Uppföljning bör göras löpande för att hela tiden ha kontroll på vad som sker; uppföljning är 

ett slags målstyrningsarbete som sker kontinuerligt för att ge processledaren feedback på det 

som händer under förändringsarbetet (Hansson 2004). Hansson (2004) menar att tanken är att 

ansvariga ska få reda på om processen styr mot mål och vision eller om någonting behöver 

styras upp. Utvärdering och uppföljning kan vara samma sak rent metodiskt. I praktiken är 

dock utvärdering en mer systematisk aktivitet där undersökningar görs för att värdera 

processen eller utfallet av en genomförd insats, program eller liknande (Hansson 2004 s. 280). 

Det är viktigt att fråga sig vad syftet är med utvärderingen samt för vem den sker; frågorna 

om hur utvärderingen ska ske samt vad som ska utvärderas är också av betydelse (Winroth & 

Rydqvist 2008; Goetzel & Ozmonowski 2008). Användbara modeller kan vara 

quasiexperiment (det finns en jämförande grupp som inte har genomfört hälsopromotivt 

program), före- och efterstudier (en nulägesbeskrivning) samt fallstudier (för att få en tydlig 

bild av det aktuella programmet och den aktuella målgruppen) (Winroth & Rydqvist 2008 s. 

270f). 

Goetzel och Ozminowski (2008) är kritiska till hur utvärderingar görs och hävdar att resultatet 

allt som oftast inte går att lita på just för att utvärderingen inte mäter rätt saker och att 

undersökningen vinklas till någon intressents fördel. Författarna anser att hälsoprogram ger en 

skillnad på individnivå, men inte så stor, i hur hälsan ökar. På gruppnivå menar de däremot att 

det går att urskilja tydliga bestående skillnader i hälsan. Om inte det sker en utvärdering blir 

heller inte framstegen tydliga för varken arbetsgivare eller anställd. Det ger en större effekt 

om det blir tydliggjort. Ett hälsoprogram måste pågå i minst tre år för att det ska gå att utläsa 

korrekta siffror på om företaget ekonomiskt har tjänat på att starta programmet (Goetzel & 

Ozminowski 2008). Goetze och Ozminowski (2008) påstår att risk är att störst skillnad visas 

efter cirka fem månader och att det då blir missvisande att utvärdera efter till exempel ett år 

och tro att de siffrorna stämmer även efter flera år. För att hålla kursen och veta var kraften 

ska läggas för bästa möjliga resultat bör utvärderingar göras årligen enligt Goetzel och 

Ozminowski (2008). 

Karltun (2006) menar att det finns en modell (Terborgs modell 1980) som kan användas vid 

utvärdering av hälsoprogram. Modellen är framtagen för att kunna mäta förändringseffekter 

mer korrekt och för att kunna avläsa till exempel hur individens referensramar har förändrats 

under interventionen. Modellen ska kunna hjälpa till att mäta vilken effekt själva 

interventionen och de hälsofrämjande åtgärderna har på hur individerna uppfattar och ställer 

sig till frågorna i undersökningen (Karltun 2006).  

Westlander (2004) skriver att det är vanligt att forskare utvärderar till exempelvis 

hälsofrämjande program och interventioner genom att låta deltagarna besvara ett dokument 

med standardfrågor både före och efter interventionen. Skillnaden i svaren mellan de två 

mätningarna är tänkt att bli ett slags mått på effekten av interventionen eller 

hälsoprogrammet. Westlander skriver vidare att interventioner ofta har som syfte att avsiktligt 

påverka något till det bättre och för med sig att deltagarnas uppfattningar om 

probleminnehållet förändras. Författaren hävdar att det finns en risk att 
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undersökningspersonerna tolkar svarsskalorna för frågorna olika vid de olika mättillfällena 

vilket ger missvisande resultat. Terborgs modell ska bidra till en fylligare och tydligare 

förståelse av effekterna av en intervention genom att mäta tre mätningar: PRE, POST och 

THEN. Första mätningen (PRE), som mäter nuläget, sker före interventionen medan andra 

mätningen (POST) och tredje mätningen (THEN) sker samtidigt efter interventionen och med 

samma kategoriskala. Andra mätningen POST, mäter hur det upplevs nu och den tredje 

mätningen THEN frågar hur det var innan interventionen. Att mäta andra och tredje 

mätningen samtidigt syftar till att fånga upp om uppfattningarna hos varje individ om nuläget 

före interventionen erinras korrekt efteråt, vilket är en förutsättning för att kunna visa på 

någon verklig och trovärdig effekt av till exempel främjande åtgärder. Karltuns (2006) resultat 

visar på att Terborgs modell är bra och att den hjälper till att mäta ett rättvisande resultat.  

 

2.2.5 E2.2.5 Effekter och Resultat 

I en undersökning av Åkerlind et al. (2013) är alla kommuner i undersökningen anslutna till 

företagshälsovård, och det visar sig att de kommuner som har rutiner för behovsinventering 

och uppföljning av företagshälsovården har lägre sjukfrånvaro. Det finns skäl för arbetsgivare 

att tillämpa en medveten och aktiv hälsofrämjande strategi då det visar sig att arbetsgivare 

med ett mer aktivt hälso- och arbetsmiljöarbete har ett bättre hälsoläge bland personalen 

(Åkerlind et al. 2013) . Åkerlind et al. (2013) hävdar att antalet anställda per chef inte är 

relaterat till hälsa och sjukfrånvaro och att personalens självskattade hälsa påverkas positivt 

av till exempel kommunens insatser beträffande hälso- och arbetsmiljöarbetet. Författarna 

anser att personalens hälsa påverkas positivt av lokala hälsoprojekt och att 

friskvårdsinspiratörer har betydelse för personalens hälsa. Åkerlind et al. (2013) poängterar 

också att det finns en överensstämmelse mellan arbetsgivarnas och medarbetarnas 

rapportering om utbudet i deras specifika undersökning vilket är viktigt i sammanhanget. Om 

inte medarbetarna upplever åtgärderna så som arbetsgivaren har tänkt sig blir samarbetet för 

att nå målen svårt. Förekomsten av skriftlig policy för hälsofrämjande arbete eller chefsstöd i 

hälso- och arbetsmiljöarbetet inte har någon betydelse för personalens hälsa, men med 

undantag för det systematiska arbetsmiljöarbetet där konsultstöd är fördelaktigt (Åkerlind et 

al. 2013).  

Åkerlind et als. (2013) undersökning visar vad betydelsefull arbetsgivarens roll är i det 

hälsofrämjande arbetet. Ett sätt att se det på är att kommuner med ett aktivt hälso- och 

arbetsmiljöarbete har personal som på Antonovskys kontinuum befinner sig närmre 

hälsopolen än sina kollegor i andra kommuner som inte har ett lika långt gånget hälso- och 

arbetsmiljöarbete.  I Åkerlind et als. (2013) undersökningen visar resultaten på att de 

kommuner som har ett aktivt hälso- och arbetsmiljöarbete har lägre sjukfrånvaro. Åkerlind 

(2010) påstår att lägre sjukfrånvaro är relaterad till interna faktorer på arbetsplatsen så som 

utbudet av specifika hälsofrämjande aktiviteter, en mer restriktiv kultur vad gäller frånvaro 

samt högre självskattad hälsa. Författaren hävdar att den absolut viktigaste faktorn är arbetet 

med och utbudet av hälsofrämjande aktiviteter.  

Den svenska forskningen har kommit långt när det gäller att se vad som orsakar ohälsa samt 
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att se hur utbredd den har blivit, det är också tydligt vilka faktorer som främjar hälsa 

(Källestål et al. 2004 s. 16). Källestål et al. (2004 s.16) hävdar att ”Det är kunskaperna om 

processerna, implementeringsarbetet och effekterna, som saknas”. De anser också att det är 

nödvändigt att följa upp arbetet för att kunna se vad det är som leder till vad och i vilka 

sammanhang. De poängterar att det är viktigt att identifiera vad som verkar hälsofrämjande 

men att det är än viktigare att följa upp samt utveckla nya metoder för att kunna lyfta fram 

viktiga resultat. Det är nödvändigt att processerna är dokumenterade och att det finns 

dokumenterat för hur implementeringen av hälsofrämjande arbete går till (Källestål et al. 

2004).  

 

            2.2.6 Landstinget i Värmlands ambitioner med hälsofrämjandet 

Arbetsgivaren Landstinget i Värmlands vision för det hälsofrämjande arbetet handlar om att 

individen ska uppleva hälsa i verksamheten och få energi av att vara på arbetet, för det vinner 

både individ och organisationen på. Vid en grundläggande intervju med ansvariga för 

hälsofrämjande arbetsplatser berättades om hur visionen skulle kunna uppfyllas. För att nå 

visionen låter Landstinget i Värmland sina arbetsplatser utvecklas till hälsofrämjande 

arbetsplatser vilket innebär att de systematiskt ska arbeta med hälsopromotion. 

Under den grundläggande intervjun berättades att arbetet med hälsofrämjande arbetsplatser 

startade under ett projekt som heter Suntliv- projektet där en målsättning var att minska 

sjuktalet från 10% -5%. Det var här som HR-staben fick nys om att det går att arbeta med att 

främja hälsan i stället för att arbeta preventivt. De och Landstinget i Värmland utvecklade 

tillsammans med Landstingshälsan 2010-2012 det hälsofrämjande arbetet som ett projekt som 

finansierades av EU-fondmedel (LiV 2013b). De kallade det för hälsofrämjande arbetsplatser. 

Under de grundläggande intervjuerna framkom att Landstinget i Värmland har som mål att de 

ska få med alla medarbetare och avdelningar i hälsofrämjande arbetsplatser och att de alla ska 

bli certifierade senast år 2021. Samtidigt uttrycker ansvariga att de inte vill stressa fram något 

och de som söker för att gå med måste vara redo att börja arbeta enligt det hälsofrämjande 

konceptet. Baskravet för att bli antagen är att arbetsplatsen bedriver ett fungerande 

systematiskt arbetsmiljöarbete. Vid intervjun berättades att den vanligaste orsaken till att 

avdelningar får vänta med att gå med i hälsofrämjande arbetsplatser är att de inte har arbetat 

tillräckligt med värdegrundsarbetet.  

Under de grundläggande intervjuerna berättades också att ytterligare ambitioner med det 

hälsofrämjande arbetet är att det ska involvera personalen i fysiska aktiviteter. De ansvariga 

vill också höja medarbetares självkänsla och förbättra arbetsmiljön, minska ohälsotalen och 

att Landstinget i Värmland ska vara en attraktiv arbetsgivare. De har en förhoppning att få 

igång de som inte är vana vid motion genom att motivera och utbilda personalen i vad som 

kan ge en god hälsa. De ansvariga för hälsofrämjande arbetsplatser anordnar föreläsningar 

som handlar om exempelvis sömn eller kost, använder arbetsplatsträffar till att implementera 

det hälsofrämjande arbetet på avdelningen och utbildar hälsoinspiratörer för att inspirera 

medarbetarna till att tänka hälsopromotivt. I början arbetade avdelningarna med en 
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”Hälsoduk” på arbetsplatsträffar för att ta fram specifika mål för varje avdelning, de fick 

själva styra hur deras hälsofrämjande arbete skulle se ut. Landstinget i Värmland vill ge tips 

och idéer på hälsosammare livsstil genom en variation av aktiviteter.  

 

2.3 Individens perspektiv  

Den tredje och sista delen handlar om individens ansvar och dess roll i förändringsarbete som 

syftar till att främja individens hälsa. Individen måste känna sig delaktig och motiverad i 

förändringsarbetet för att individen lättare och med mer energi ska kunna arbeta för sin och 

sina arbetskamraters hälsa. Varje människa har sina egna motiv och drivkrafter för att känna 

sig motiverad och orka arbeta, det är svårt att avgöra vad det är som fattas när individer inte 

presterar och verksamheten går dåligt (Hansson 2004 s. 21). Hansson (2004) menar att 

arbetsprestationen blir som allra bäst när individens motiv och drivkrafter stämmer överens 

med arbetsplatsens verksamhet och mål. Detta avsnitt behandlar vikten av individens känsla 

av sammanhang och hur delaktighet, empowerment och motivation påverkar individens 

upplevelse av det hälsofrämjande arbetet. Avslutningsvis presenteras effekter och resultat av 

hälsoarbetet på individnivå. 

 

             2.3.1 Känsla av sammanhang (KASAM) 

Aaron Antonovsky (1991) har forskat utifrån det salutogena perspektivet och han hävdar, som 

tidigare nämnts, att hälsa kan ses som en dynamisk process på ett kontinuum. Antonovsky 

menar med kontinuum, att ohälsa är i ena änden och hälsa i den andra och att människans 

hälsa kan variera där emellan. Han ville hitta förklaring på varför vissa människor inte tycks 

påverkas lika negativt av motgångar och ohälsa som andra. Antonovsky (1991 s. 24) anser att 

alla människor, även den som är svårt sjuk, även är frisk; så länge det finns liv så finns det 

även hälsa. Antonovskys insikt om hur olika människors hälsobild är ledde honom till att 

färdigställa den salutogena modellen KASAM, känsla av sammanhang, som han definierar 

som följer:  

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 

har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de 

stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, 

förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de 

krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är 

utmaningar, värda investering och engagemang. (Antonovsky 1991 s. 41)  

Antonovsky (1996) frågade sig hur det kommer sig att människor rör sig mot hälsa på 

kontinuumet i stället för mot ohälsa. Han hävdar att alla människor kan arbeta med 

hälsofrämjande insatser och att oavsett var individen befinner sig på detta kontinuum kan 

denne börja fundera på att röra sig mot hälsopolen. Hansson (2004) påstår att under 2000-talet 

har fokus legat på arbetslivets friskfaktorer men att det inte räcker för att skapa bättre hälsa. 

Antonovsky (1996) anser att detta beror på att det inte har funnits någon direkt teori att knyta 

alla de goda förslagen till.  
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Antonovsky hade en lista med generella motståndsresurser (GMR), de resurser som är bra för 

hälsan. Han insåg att dessa faktorer hängde ihop och att de tillsammans med positiva 

livserfarenheter och en bra hantering av spänning bildar grunden till vad han kallar för Sence 

of Coherence (Känsla av sammanhang)/ KASAM. Han menar att dessa 

komponenter/motståndsresurser, samverkar för att förflytta individen mot hälsopolen på 

kontinuumet. Exempel på generella motståndsresurser är; ”pengar, jagstyrka, kulturell 

stabilitet, socialt stöd och liknande – dvs allt som kan ge kraft till att bekämpa en mängd olika 

stressorer” (Antonovsky 1991 s. 12). Antonovsky (1991) påstår att gemensamt för alla GMR 

var begriplighet då GMR bidrar till att göra stressorer begripliga. 

Antonovsky (1991 s. 38) klassar de tre begreppen begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet ”som de tre centrala komponenterna i KASAM”.  

  

Figur 7: De tre aspekterna av KASAM.   

 

De individer som enligt Antonovsky hade en hög KASAM hade också höga värden på dessa 

tre komponenter och det var i hög kontrast till de individer som bedömdes ha en svag 

KASAM. Känsla av sammanhang är en viktig faktor till att en individ kan upprätthålla sin 

plats på kontinuumet mellan hälsa och ohälsa samt att kunna röra sig mot hälsopolen. 

Antonovsky (1991 kap 1+4) förklarar de tre begreppen: 

  

- Begriplighet: handlar om att kunna förklara de yttre och inre stimuli individen möter och att 

de är förutsägbara, att kunna ordna dem och förklara dem. Har individen en hög känsla av 

begriplighet uppfattar denne omvärlden som förnuftsmässigt begriplig. Stimuli är information 

som är sammanhängande och tydlig snarare än slumpmässig eller oförklarlig. Individen kan 

bedöma verkligheten och denne förstår varför saker och ting sker. Begripligheten (sin 

förståelse) utvecklas i interaktion med andra människor.  

- Hanterbarhet: förutsätter förståelse och handlar om att känna att det går att styra över sitt liv 

och att ha tillgång till resurser som hjälper till att hantera de stimuli som omger en. Resurser 

kan vara egna kunskaper och egenskaper och framför allt är det en tillgång att kunna se 

resurser i andra; att vara ödmjuk och kunna be om stöd och hjälp av andra. Har individen en 

hög känsla av hanterbarhet ser denne inte sig själv som offer. Trots motgångar och svåra 

händelser vet individer att saker och ting löser sig om de bara tar tag i dem och reder ut dem. 

Motsatsen är till exempel att individer med låg KASAM upplever sig som olycksfåglar som 
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ständigt varit förföljda av otur. Individer med låg KASAM räknar med att olyckor fortsätter 

resten av deras liv. Begreppet hanterbarhet har en kognitiv aspekt vilket innebär att det 

handlar om vilken fattningsförmåga individen har. Uppstår misslyckande kan en människa 

med hög hanterbarhet förmå att göra dem gripbara. 

- Meningsfullhet: handlar om att uppfatta att livet har en känslomässig mening och att 

individen ser allt eller i alla fall mycket som utmaningar i stället för tunga bördor. 

Antonovsky kallar denna komponent för motivationskomponent just för att om individen har 

en hög känsla av meningsfullhet tar denne varje olycklig upplevelse och försöker konfrontera 

utmaningen, söka en mening i den och göra sitt bästa för att gå värdig genom situationen. Här 

är utmaningar värda ”engagemang och hängivelse” och att individen snarare välkomnar dem 

än skyr dem (Antonovsky 1991 s. 41). Meningsfullhet skapas av delaktighet och 

medbestämmande (Antonovsky 1991 s. 140).  

De tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är intimt 

sammanlänkade med de generella motståndsresurserna (GMR) (Antonovsky 1991 s. 42). Med 

andra ord ger de tre begreppen och GRM tillsammans en god förutsättning för KASAM. 

Antonovsky (1991) hävdar att de tre komponenterna är interkorrelerade och nödvändiga för 

att ha en hög KASAM, men att de är mer eller mindre betonade. Det går med andra ord att ha 

en hög KASAM när till exempel meningsfullhet och hanterbarhet är höga men begripligheten 

är låg. Den viktigaste komponenten är dock meningsfullhet, sen följer begriplighet och sist 

hanterbarhet. Vad som dock är väsentligt är att utan meningsfullhet blir inte hög begriplighet 

och hög hanterbarhet långvariga. Lika så om individen inte tror att resurser finns till hjälp 

avtar meningsfullheten och individen känner inte längre lika stark önskan att hantera 

situationen.  

Delaktighet är också betydelsefullt för att individen ska kunna röra sig mot hälsopolen. 

Antonovsky (1991 s. 40) betonar vikten av att vara delaktig och citerar sig själv sen då han 

skrev första gången om Känsla av sammanhang och förklarar delaktighet som ”medverkandes 

i de processer som skapar såväl ens öde som ens dagliga erfarenhet”. 

 

            2.3.2 Delaktighet  

Hälsopromotion innebär i grunden att det finns en förståelse för att människor lever i olika 

sammanhang där dessa har olika möjligheter eller begränsningar (Winroth & Rydqvist 2008 s. 

247). Winroth och Rydqvist (2008 s. 247) hävdar att det är värdefullt att involvera de som är 

berörda och få dem intresserade av att själva påverka sin hälsa; det är viktigt att de ”är 

delaktiga och tar ett medansvar”. Författarna menar att i hälsopromotiva arbeten eftersträvas 

att de som berörs av ett projekt och/eller en förändring med hälsopromotiv profil ska känna 

sig delaktiga i arbetet. De ska gärna vara aktiva under hela processen, och medverka i allt 

ifrån nulägesrapport till utvärdering. Det är också nödvändigt för individen att bli medveten 

om vad som går att påverka på olika nivåer, men individen måste vara medveten om att det 

inte går att vara deltaktig i allt (Winroth & Rydqvist 2008 s. 248). Om människan ses som 
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subjekt i det hälsofrämjande arbetet är det av stor vikt att den delaktighet som eftersträvas 

skapar förutsättningar för individen att själv uppleva större kontroll över sin situation 

(Hansson 2004 s. 228).  ”Möjligheten att kontrollera och påverka sin egen arbetssituation 

fungerar som en buffert mot den negativa stressens skadeverkningar” (Angelöw 2002 s. 55). 

Angelöw (2002) påstår att delaktighet och inflytande leder till friskare arbetsplatser; den 

negativa stressen minimeras av hög grad av delaktighet.  

Tidigare, då fokus i det hälsofrämjande arbetet låg på att förbättra individens livsstil, flyttades 

ansvaret från arbetsgivaren till individen själv att se till att denne skulle vara vid god hälsa 

(WHO 2002). Om målet är att förändra beteenden och attityder behöver folk bli delaktiga i 

processen (Hansson 2004 s. 230). För att lyckas utveckla ett bra ledarskap med inriktning på 

hälsopromotion är det nödvändigt, enligt World Health Organization (WHO 2002 s. 27), att se 

till individens kompetens, autonomi och känsla av sammanhang. Betydelsefulla 

delaktighetsskapande faktorer är enligt WHO (2002) empowerment, känsla av sammanhang, 

balans mellan krav och resurser, känsla av kompetens, autonomi samt möjlighet för alla 

anställda att föra en dialog om hälsa med de personer som är ansvariga för förändringsarbetet. 

Delaktighet främjar medarbetarens kontroll över arbetssituationen (Hansson 2004 s. 229). 

Hansson (2004 s. 231) betonar fyra motiv till varför arbetsgivaren ska arbeta med delaktighet: 

delaktighet involverar fler individers kunskap, det skapar engagemang, ger en bättre möjlighet 

att agera rätt samt ”delaktighet är återskapande i sig”. Samtidigt som ansvaret att skapa god 

hälsa läggs över på individen läggs också fokus på arbetsgivarens ansvar och organisationens 

ansvar (Hansson 2004 s. 230). 

Hansson (2004 s. 243) beskriver att ”Delaktighet kan inte beställas eller beordras fram. 

Delaktigheten kommer till stånd när det skapats gynnsamma förutsättningar för den”. 

Författaren anser att det i en organisation finns flera områden som är viktiga för att skapa 

delaktighet varav kommunikation är ett. Kommunikation har betydelse för delaktigheten 

genom att ”idéer, kunskaper och information processas och förmedlas” (Hansson 2004 s. 

247). God kommunikation är grunden till att skapa en friskare och hälsosam arbetsplats 

(Angelöw 2002). 

För att främja delaktighet, inflytande och medarbetarskap är det nödvändigt att man 

har tillgång till information och har en väl utvecklad dialog mellan människor. En god 

kommunikation är även en förutsättning för att få feedback och konstruktiv kritik att 

bli ett givande inslag i arbetssituationen. (Angelöw 2002 s. 76)  

För att lyckas med att skapa en friskare arbetsplats är kommunikation en förutsättning 

(Angelöw 2002 s. 76). Angelöw (2002 s. 85) hävdar att friskvårdssatsningar skapar friskare 

arbetsplatser och det finns många olika beskrivningar av vad friskvård är. Författaren anser att 

för att anställda ska använda sig av de aktiviteter och förmåner som arbetsgivaren erbjuder 

krävs det att de är anpassade efter individens önskemål och förmåga. Delaktighet påverkas 

också av om medarbetarna har möjlighet att ta del av det hälsofrämjande arbetet på 

arbetsplatsen; upplever medarbetaren att de hälsofrämjande åtgärderna är tillgängliga ökar 

känslan av delaktighet och då också upplevelsen av välmående (Angelöw 2002 s. 85ff).    
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2.3.2.1 Empowerment 

Empowerment innebär att varje människa vill känna kontroll över en viss situation samt 

känna en möjlighet att påverka; ”att man har en känsla av handlingsförmåga och att det också 

finns ett handlingsutrymme” (Winroth & Rydqvist 2008 s. 250). Winroth och Rydqvist (2008) 

menar att empowerment syftar till att studera och arbeta med maktförhållanden där 

hierarkitänkande, att det finns över- och underordning, inte är av stor vikt. I stället synliggörs 

människors lika värde och att människor tillsammans, sida vid sida, ska kämpa för 

människovärde och respekt (Starrin 2007 s. 71). Människan måste få möjlighet att bli mer 

delaktig genom att ges möjlighet till att påverka sin egen hälsa och de faktorer som i sin tur 

påverkar den (Hansson 2004 s. 75). Empowerment används som en beskrivning av ökad 

egenmakt och bemyndigande; ”individen är en aktiv deltagare i stället för en passiv mottagare 

av de beslut och förutsättningar samhället ger” (Hansson 2004 s. 122). 

Medbestämmande och empowerment är likvärdiga begrepp och ökat inflytande på 

arbetsplatsen är bra för hälsan (Theorell 2003). Att arbeta med empowerment innebär att 

människor känner självkänsla, vågar göra saker som de inte vågade tidigare och att de går 

stolta med en känsla av tro på sig själv (Tengqvist 2007 s. 77). En bas för empowerment är att 

se alla människor som kapabla om de ges rätt förutsättningar, att fokusera på alla individers 

lika värde och rättigheter och att synliggöra och förändra maktstrukturer så att de uttrycker 

respekt för människors lika värde och rättigheter (Tengqvist 2007 s. 82) Empowerment 

innebär att individen tar kontroll över sin egen hälsa, det stärker individens kunskap, 

kompetens och självförtroende vilket leder till att individen kan fatta hälsofrämjande beslut 

(Kostenius & Lindqvist 2006). Upplevelsen av empowerment och delaktighet skapar 

förutsättningar för att individen ska uppleva motivation inför uppgiften. 

 

2.3.2.2 Motivation eller motstånd 

Engagemang skapas genom att få individen att uppleva sig som kreativ och skapande, vilket 

ger meningsfullhet till beteendet (Hansson 2004). Individen upplever motivation när den 

känner sig kompetent, autonom och upplever samhörighet (Deci & Ryan 2002). När 

människor blir tillfrågade, får känna status och får komma med förslag på förbättringar 

upplever de motivation (Hansson 2004 s. 233). Lewin (1947) och Hansson (2004 s. 233) 

påstår att tidig delaktighet av medarbetarna ofta motverkar motstånd till förändring. En viktig 

del i förändringsprocessen är att förstå vilka attityder och beteenden som behöver förändras i 

organisationen (Lewin 1947). 

Vad som påverkar individen i förändringen är både individens förändringsförmåga samt hur 

förändringen introduceras i organisationen (Hansson 2004 s. 253). På en arbetsplats finns det 

många olika personligheter och de är alla olika rustade för förändring. För att förhindra eller 

minska motståndet krävs att syftet med förändringen görs begripligt så att det blir lättare för 

människor att ta ställning till förändringen (Hansson 2004 s. 153). Hansson (2004 s. 253) 

menar att saker och ting i förändringen behöver ske i vissa steg för att de anställda på 

arbetsplatsen ska kunna ta till sig förändringen och bli positivt inställda till den.   
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Angelöw (2002) hävdar att arbetsglädje ökar motivationen och minskar motstånd till nya 

saker och förändring. Ofta är det arbetsglädje, gemenskap och gott samarbete som är de 

viktigaste faktorerna till friskare arbetsplatser (Angelöw 2002 s. 74). På organisationsnivå är 

det viktigt att kommunicera ut den idé som hälsoarbetet bygger på samt att det krävs 

strategisk kompetens och tydlighet kring roller och mandat (Winroth & Rydqvist 2008 s. 58). 

Winroth och Rydqvist (2008 s. 59) hävdar att på individnivå krävs i stället motivation, 

engagemang och vilja att vara delaktig, samtidigt som individen måste bestämma sig för att 

verkligen göra någonting. Inser individen att en förändring måste ske men inte gör tillräckligt 

själv för att åstadkomma något blir förändringen ineffektiv (Winroth & Rydqvist 2008 s. 59). 

Hagberg (2007) anser att om individen upplever motivation och glädje av att utföra aktiviteter 

blir deltagandet större och så också effekterna av de hälsofrämjande aktiviteterna. 

 

            2.3.3 Effekter av hälsoarbetet på individnivå 

För att effekterna av det hälsofrämjande arbetet ska bli tydliga krävs ett väl fungerande 

samarbete i arbetsgruppen. Angelöw (2002 s. 75ff) menar att individens resultat påverkas av 

”teamet”, och att ett positivt arbetsklimat ger gott resultat för interventioner. Utvärdering av 

effektiviteten av hälsoprogram och interventioner för att främja hälsan hos arbetstagare visar 

att hälsofrämjande program är effektiva (Källestål et al. 2004). Källestål et al. (2004) hävdar 

att träning är effektivt för att förebygga ryggsmärta och att interventioner för fysisk aktivitet 

leder till ökad fysisk aktivitet hos arbetstagarna. Enligt författarna minskar rökning hos 

anställda genom att arbetsplatser blir rökfria. De hävdar också att interventioner för att minska 

kroppsvikten inte kan visa på några långtidseffekter. Personalens hälsa påverkas positivt av 

lokala hälsoprojekt samt utsedda resurspersoner för hälsoarbetet, till exempel samordnare och 

friskvårdsinspiratörer (Åkerlind et al. 2013). Åkerlind et al. (2013) hävdar också att det är 

värdefullt med konkreta hälsofrämjande åtgärder som riktar sig till individer för att 

personalens hälsa ska bli bättre.  
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3. Metod   

Studiens syfte är att undersöka hur medarbetare inom Landstinget i Värmland uppfattar och 

upplever arbetsgivarens hälsofrämjande arbete med att behålla och förbättra hälsan hos sina 

medarbetare. Metodkapitlet inleds med val av metod, urval och genomförandet av intervjuer. 

Sedan följer utformandet av intervjuguider, bearbetning av empiriskt material och en 

metoddiskussion om trovärdighet. Detta följs av styrkor och svagheter med den kvalitativa 

metoden, kvalitet på det empiriska materialet samt ett resonemang kring forskningsetik.  

 

3.1 Val av metod 

Då studien undersöker medarbetares uppfattningar och upplevelser av det hälsofrämjande 

arbetet får studien ett hermeneutiskt perspektiv. Enligt Patel och Davidson (2003 s. 29f, 81) 

står Hermeneutik för att forskarens roll är subjektiv och öppen. De menar att i hermeneutiken 

ligger fokus på att förstå människan och att förmågan till medkänsla därmed spelar en viktig 

roll. Vidare anser de att en upplevelse är subjektiv och ser olika ut från individ till individ 

vilket gör det värdefullt för författaren att ta hänsyn till individers olikheter.  

När målet med undersökningen är att kvantifiera och mätningen görs för att beskriva till 

exempel skillnader mellan människor eller begrepp är det, enligt Bryman (2013 s. 155f), 

fördelaktigt att använda sig av kvantitativ metod. När det däremot är fokus på människors 

upplevelse och att man söker förståelse av hur människor gör tolkningar är det mer 

fördelaktigt med en kvalitativ metod (Bryman 2013 s. 340f). Eftersom syftet med denna 

studie är att få ta del av medarbetares upplevelser används den kvalitativa metoden i form av 

intervjuer. Den intervjuform som används är semistrukturerade intervjuer vilket enligt 

Bryman (2013 s. 206) möjliggör att ställa uppföljningsfrågor. Semistrukturerade intervjuer 

innebär att frågorna till viss del är öppna men att de ändå följer vissa teman och ämnen som 

författaren vill täcka i intervjun (Patel & Davidson 2003 s. 71f). Semistrukturerade 

intervjufrågor ger mina respondenter en möjlighet till att berätta kring ämnet och på det sättet 

kanske bidra med något nytt som jag som författare inte hade förväntat mig. Detta anser jag är 

viktigt när det är upplevelser som ska undersökas. Jag som intervjuare kan aldrig i förväg veta 

vad som kan komma att bli ett viktigt bidrag till studien. Intervjuerna har låg grad av 

standardisering vilket enligt Patel och Davidsson (2003 s. 72) betyder att frågorna ställs i den 

ordning det passar sig under intervjun.  

Kvalitativ metod är fördelaktigt för denna studie då önskan är att få ta del av respondenternas 

känslor och upplevelser, detta kan inte uppnås på samma sätt med en kvantitativ metod 

(Bryman 2013). Fördelen med intervju istället för enkät är att svaren blir mer uttömmande och 

nyanserade samt att det går att ställa kompletterande frågor direkt (Patel & Davidson 2003). 

Patel och Davidsson (2003 s. 70f) menar vidare att en fördel med intervju kan vara att det går 

att avläsa respondentens tonläge, gester och ansiktsuttryck under intervjun vilket inte går i en 

enkätundersökning. Detta anser de kan ge en större förståelse för det respondenten berättar 

och ger en mer detaljerad analys. De förklarar också att det kan bli svårt att motivera 

respondenter till att delta när det skickas ut en enkät och att intervjupersonen lättare kan 
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motivera dem till att delta och delge sig av sina uppgifter i en intervju. Upplevelser behöver 

bli beskrivna med de anställdas ord för att komma till sin fulla rätt. Samtidigt finns en 

möjlighet att styra intervjun i en viss riktning vid användandet av semistrukturerad intervju 

jämfört med öppna frågor. Eftersom jag är intresserad av att undersöka medarbetarnas 

upplevelser och uppfattningar är inte observation fördelaktig som metod då den inte återger 

detta (Patel & Davidson 2003 s. 88).  

 

3.2 Urval  

I början av urvalsprocessen genomfördes ett möte i samtalsform mellan mig och min 

kontaktperson på Landstinget i Värmland för att jag skulle få mer kunskap om organisationen 

Landstinget i Värmland. Kontaktpersonen hjälpte till med urval av respondenter till 

undersökningen samt bidrog med namnet på en person från HR-staben. Jag kontaktade också 

en folkhälsostrateg inom organisationen som gav mig namnen på två personer från HR-

stabens utvecklings- och utbildningsenhet. De är ansvariga för arbetet med hälsofrämjande 

arbetsplatser. En första grundläggande intervju gjordes med dessa två. Därefter gjordes 

ytterligare en grundläggande intervju med personen från HR-staben. De här två 

grundläggande intervjuerna gav mig en ökad förståelse för hur HR arbetar med att 

implementera det hälsofrämjande arbetet i verksamheterna.  

För att får delta i arbetet med hälsofrämjande arbetsplats behöver sökanden uppfylla vissa 

kriterier, bland annat redan idag jobba med förebyggande arbete. Relevanta respondenter för 

undersökningen var de som arbetade på avdelningar som var med i hälsofrämjande 

arbetsplatser. Detta var ett krav för att det skulle vara möjligt att nå syftet med 

undersökningen.  

Jag intervjuade representanter från både arbetsgivare- och arbetstagaresidan, vilket gjorde det 

möjligt att göra en jämförelse mellan de två sidorna. Valet av de åtta respondenterna gjordes 

stegvis där min kontaktperson valde ut två chefer från olika verksamhetsområden som i sin tur 

valde ut tre medarbetare var. Vidare intervjuades medarbetare och chefer från två 

verksamheter inom olika division inom organisationen. Respondenterna består således av åtta 

personer från två verksamhetsområden. Bland de tre medarbetarna från varje avdelningen 

fanns en hälsoinspiratör, det vill säga, en person som är utsedd till att vara en inspiratör till 

hälsofrämjande samt en länk mellan arbetsgivare och medarbetare i det hälsofrämjande 

arbetet. 

 

3.3 Genomförande av intervjuer 

För att säkerställa ett bra analysunderlag validerades den framtagna intervjuguiden för 

medarbetare genom två provintervjuer. Vissa ändringar gjordes i intervjuguiden då de två 

respondenterna i provintervjuerna inte förstod alla de öppna frågorna på ett för mig önskvärt 

sätt. Patel och Davidson (2003 s. 83) anser att en pilotstudie/provintervju ger en möjlighet att 
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justera både innehåll i frågorna men också sättet de formuleras på för att intervjun ska fungera 

så bra som möjligt senare då själva undersökningen äger rum.  

Inledande kontakt med respondenter togs via mail där de fick frågan om de ville vara med i 

undersökningen om hälsofrämjande på arbetsplatsen. Intervjun genomfördes på respondentens 

arbetsplats och på en tid och i rum bestämt av respondenten. Vid alla intervjutillfällen utom 

ett var det bara författaren och respondenten i rummet. Ingen annan hade heller tillträde till 

rummet under intervjutillfället. Vid det tillfälle där andra personer för en kort stund närvarade 

påverkades inte intervjun då de frågor som diskuterades då var av allmän karaktär. Jag anser 

att respondenten inte skulle ha svarat annorlunda om vi hade varit ensamma.  

Alla intervjuer spelades in efter godkännande av respondenten. Intervjuerna varade i mellan 

trettio till femtio minuter. En intervju är trettio minuter, två intervjuer är 45 minuter och fem 

intervjuer är femtio minuter. Intervjuerna genomfördes i den ordning de blev bokade.  

 

3.4 Intervjuguide 

Det gjordes ingen intervjuguide till det första mötet med kontaktpersonen och inte heller till 

de två grundläggande intervjuerna då dessa genomfördes mer som samtal. En intervjuguide 

hade i de grundläggande intervjuerna, enligt mig, begränsat möjligheten för dessa personer att 

fritt berätta vad de ville att jag skulle få veta om Landstinget i Värmland och arbetet med 

hälsofrämjande arbetsplatser. Tre olika intervjuguider användes, en till chefer, en till 

hälsoinspiratörer och en till medarbetare (se bilaga 1-3). Intervjuguiderna är uppbyggda på 

olika teman som framträdde under de grundläggande intervjuerna. Som ett komplement till 

ovanstående utformningsmetod användes också Work Experience Measurement Scale 

(WEMS 2013) som bidrog med några frågor från modern och nutida forskning om 

upplevelser av arbetet och arbetssituationen. WEMS är ett mätinstrument framtaget vid 

Högskolan Kristianstad och det mäter upplevelsen av hälsa och arbete utifrån ett salutogent 

perspektiv. Då frågorna i WEMS (2013) är utvecklade utifrån bland annat känsla av 

sammanhang, flow och regenerativt arbete passar de bra att använda som komplement till 

mina egna frågor. Jag använde alltså några av frågorna från WEMS frågeformulär för att 

utöka mina egna intervjuguider till både chefer, medarbetare och hälsoinspiratörer. 

För att bidra med struktur under samtalet är intervjuguiderna uppdelade i teman. Det ger både 

mig och respondenten en frihet i att inte strikt följa en viss frågeordning. Varje tema är 

uppdelat över ett antal frågor. Medarbetarnas intervjuguide har fyra teman vilka är bakgrund, 

hälsofrämjande, hälsofrämjande arbetsplats samt motivation. Hälsoinspiratörernas 

intervjuguide har fem teman vilka är bakgrund, hälsofrämjande arbetsplats/delaktighet, 

hälsofrämjande, åtgärder/förmåner och motivation. Chefernas intervjuguide har samma 

teman som hälsoinspiratörernas men har vissa frågor som är ställda annorlunda om ledarskap.  
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3.5 Bearbetning av empiriskt material  

Det material som bearbetats är tio inspelade intervjuer, varav två är grundläggande. Jag 

lyssnade först på intervjuerna för att sedan transkribera alla intervjuer i följd utan att analysera 

dem. Patel och Davidson (2003 s. 119) menar att det är vanligt att skriva ut det som sägs på 

inspelningen av intervjun så att författaren får en text att arbeta med. Vid transkribering har 

”ovidkommande” prat utelämnats med en tydlig tidshängivelse samt orsak till utelämnandet. 

Patel och Davidsson (2003 s. 105) påstår att det är viktigt för författaren vid transkribering att 

inte förvränga resultatet vilket kan ske om författaren försöker skriva texten grammatiskt rätt. 

Vid transkribering var jag också noga med att hålla en god kvalité på det transkriberade vilket 

Bryman (2013 s. 430) hävdar är viktigt vid transkribering. Författaren hävdar att trötthet och 

slarv påverkar transkriberingen negativt eftersom man kan missa viktiga nyanser eller missa 

viktiga ord. Transkriberingarna analyserades sedan en i taget utifrån en tematisk 

innehållsanalys vilket innebar att de begrepp och teman som hittades i den transkriberade 

texten noterades. Det kunde vara begrepp och teman som återkom på flera ställen och i flera 

intervjuer. Enligt Bryman (2013 s. 289f) innebär en tematisk analys att författaren letar efter 

latenta teman i den utskrivna intervjutexten för att sedan kategorisera dem. Varje intervju 

analyserades flera gånger där teman och viktiga citat markerades. Varje intervju lästes igenom 

två gånger innan nästa intervju påbörjades. När alla nedskrivna intervjuer hade gåtts igenom 

två gånger och teman hade noterats lyssnade jag ännu en gång på intervjuerna och markerade 

framträdande ord i ett rent dokument från de utskrivna intervjuerna.  

Exempel på teman som noterats är otydlighet och osäkerhet. Många respondenter pratade om 

att de upplevde hälsofrämjande arbetsplatser som positivt men genom sättet de pratade om det 

gick det att urskilja att de upplevde en otydlighet kring både målet med det hälsofrämjande 

arbetet men också vad begreppen stod för. De upplevde begreppen som svårgreppade och 

respondenterna var inte säkra på hur det var tänkt att de skulle använda sig av all den nya 

informationen de fick. Av dessa teman bildades kategorin ”hälsoarbetet behöver 

konkretiseras”. Ett annat exempel på teman är ökad medvetenhet och grupptillhörighet. Alla 

respondenter kunde inte svara på frågan om vad de kan nu som de inte kunde före de gick 

med i hälsofrämjande arbetsplatser men när de pratade om deras sätt att tänka, träna och äta 

jämfört mot tidigare framkom det att de upplevde sig som mer medvetna. De berättade om 

både sin egen medvetenhet men även de andras i gruppen. Samtidigt pratade de mycket om 

dem som grupp och hur de påverkade varandra positivt. Dessa teman bildade kategorin 

”hälsoarbete skapar medvetenhet”.  

De kategorier som analysen ledde till är dessa: hälsa är att må bra, hälsoarbete behöver 

konkretiseras, hälsoarbete skapar medvetenhet, kommunikativt samarbete: en förutsättning, 

styrning skapar tydlighet, skräddarsydda åtgärder ger möjligheter, individen är en viktig del i 

det hälsofrämjande arbetet, självbestämmande stärker individen och motivation leder till 

engagemang. Dessa kategorier används som rubriker i analyskapitlet. När kategoriseringen 

var klar valdes citat ut som illustrerade de kategorier som framkom i texten och de 

rangordnades efter hur jag tyckte de representerade det jag ville illustrera.  
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I analys- och resultatkapitlet väljer jag att kalla de sex medarbetarna för 

medarbetarrespondenter (R1-6) medan jag kallar chefer och personal vid HR- staben för 

chefer (Chef 1-4). Det innebär att medarbetarrespondenterna representerar arbetstagarsidan 

och chefer och personalen vid HR-staben representerar arbetsgivarsidan. Valet att inte skriva 

tydligare vilken arbetsgivarrepresentant som säger vad handlar om att skydda deras 

konfidentialitet. 

 

3.6 Metoddiskussion  

Inledningsvis genomfördes två provintervjuer, med intervjuguiden för medarbetare, före de 

riktiga intervjuerna. Provintervjun hjälper till att säkra att frågorna är formulerade så att de 

inte kan missuppfattas; att de uppfattas på önskvärt sätt ökar validiteten (Patel & Davidson 

2003 s. 99). Eftersom studien har ett hermeneutiskt synsätt kan reliabiliteten ifrågasättas då 

varje individ svarar utifrån sin egen tolkade upplevelse, men eftersom citat från 

respondenterna återges i analys och resultatkapitlet ökar trovärdigheten. Alla intervjuer 

spelades också in efter godkännande av respondenterna. Användandet av inspelat material 

underlättar arbetet med att korrekt återberätta respondenternas upplevelser (Patel & Davidson 

2003 s. 101). Respondenterna valde själva tid och plats för intervjun för att minska risk för 

yttre påverkan vid intervjutillfället vilket höjer trovärdigheten enligt Patel och Davidson 

(2003). Jag upplevde att respondenterna uppfattade frågorna på, för mig, önskvärt sätt samt att 

jag upplevde att jag inte påverkade respondenterna i deras svar. De har visat en positiv 

inställning till att vara med i studien. Enligt min uppfattning har de svarat på frågorna utan att 

försköna eller måla upp en annan bild av verkligheten.  

 

             3.6.1 Styrkor och svagheter 

Undersökningens styrkor och svagheter kan diskuteras kring bland annat respondentens och 

författarens relation. Patel och Davidson (2003 s. 78) menar att det vid intervju är väsentligt 

att komma ihåg att den personliga relationen som sker under intervjun kan komma att påverka 

hur respondenten svarar. Respondenter informerades om att informationen kommer att 

behandlas konfidentiellt men att full anonymitet inte var troligt då undersökningen gäller få 

antal personer samt att chefer själva utsåg undersökningens respondenter. Urvalet kan 

självklart ifrågasättas när chefer har påverkat vilka som ska vara med i undersökningen men 

jag anser att blandningen av respondenter ger en god bild av medarbetares upplevelser i stort 

på avdelningarna. Både respondenter med positiv inställning till hälsofrämjande men också de 

med en mindre positiv inställning intervjuades vilket ökar trovärdigheten till studien. Jag 

anser att vald metod troligtvis endast påverkat respondenter till att öppet kunna tala om sina 

upplevelser och val av metod möjliggör att uppnå studiens syfte.  
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3.7 Kvalitet på det empiriska materialet  

Jag upplever att kvaliteten på det empiriska underlaget är god tack vare att inspelningar av 

intervjuerna varit möjliga. Vid transkribering av materialet kan uppfattningen först vara att det 

pratas mycket om annat som inte är direkt om hälsopromotion och relevant för 

undersökningen, men eftersom hälsa och hälsopromotion är begrepp med bred tolkning anser 

jag att ”pratet runt i kring” har gett en förutsättning för att komma åt den subjektiva 

upplevelsen hos individen.   

 

3.8 Forskningsetiska frågor 

Enligt Patel och Davidsson (2003 s. 60f) är det nödvändigt att fundera över etiska frågor som 

rör de tänkta respondenterna i undersökningen. Vetenskapsrådet (2002 s.6) anser att det finns 

fyra krav att ta hänsyn till vid forskning och de är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär enligt Bryman (2013 s. 131) att forskaren ska informera tänkta 

respondenter om studiens syfte och att de ska veta att de när som helst får hoppa av 

undersökningen eftersom den är frivillig. Informationskravet i denna studie har tillgodosetts 

genom att respondenterna har informerats om vad som ska undersökas och syftet med studien, 

samt deras roll i det hela. De har informerats om att det som framkommer vid intervjuerna 

kommer att behandlas konfidentiellt men att full anonymitet inte är troligt då författaren har 

fått hjälp med kontaktuppgifter till deltagare från bland annat deras chefer. Samtliga 

respondenter accepterade det.  

 

Samtyckeskravet handlar om att deltagarna i undersökningen själva får bestämma över sin 

medverkan (Bryman 2013 s. 132). Samtyckeskravet har tillgodosetts genom att till exempel 

alla respondenter frågades om de accepterade att intervjuerna spelades in. Alla respondenterna 

godkände det.  

 

Konfidentialitetskravet handlar enligt Bryman (2013 s. 132) om att all information om 

respondenterna i undersökningen ska behandlas med konfidentialitet. För att tillgodose 

konfidentialitetskravet har information om vilka avdelningar som har deltagit i studien 

utelämnats, och det finns heller ingen tabell över respondenter just av denna anledning. 

Viktigt i studien är att det inte går att utläsa vilka respondenterna är samt vem av dem som 

säger vad. Det är heller ingen annan än jag som har tillgång till inspelade intervjuer och 

transkriberingar av dem. 

 

Nyttjandekravet innebär att materialet från intervjuer och analys inte kommer att användas till 

annat än just denna studie (Bryman 2013 s. 132) Alla respondenter är införstådda med detta 

då information om detta inledde varje intervju. Även om inte arbetsmaterialet ska komma 

andra tillhands är förhoppningen att Landstinget i Värmland kan använda studiens resultat för 

att få återkoppling kring sitt hälsofrämjande arbete. 
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4. Analys och resultat  

Studiens syfte är att undersöka hur medarbetare inom Landstinget i Värmland uppfattar och 

upplever arbetsgivarens hälsofrämjande arbete med att behålla och förbättra hälsan hos sina 

medarbetare. Detta kapitel presenterar det analyserade resultatet från intervjuerna. Som 

förklarats i metodkapitlet (se 3.5) väljer jag att kalla de sex medarbetarna för 

medarbetarrespondenter (R1-6) medan jag kallar chefer och personal vid HR- staben för 

chefer (Chef 1-4). När det bara står respondenter i texten innebär det att det gäller både 

medarbetarrespondenter och chefer.  

 

4.1 Konkret hälsoarbete kan främja hälsa     

            4.1.1 Hälsa är att må bra 

Under intervjuerna vid frågan om vad respondenterna anser att hälsa är var de först 

eftertänksamma. Det framkom att respondenterna upplever att det är svårt att sätta ord på vad 

hälsa innebär. De gav alla många förklaringar som visar att de ser hälsa som någonting med 

bred innebörd. Det finns ingen skillnad i hur chefer, hälsoinspiratörer eller medarbetare ser på 

hälsa. Vad de alla har gemensamt är att de ser innebörden av hälsa som att kort och gott ”må 

bra”. Som Winroth och Rydqvist (2008) menar utgör hälsa en resurs och att den har ett 

egenvärde vilket är att må bra. Må bra betyder enligt Winroth och Rydqvist (2008) att ha 

tillräckligt med resurser för att vara rustad för att klara av både vardagen men också att kunna 

nå sina personliga mål. Hälsa blir både något som individen har och som den eftersträvar. 

Under intervjuerna har detta kommit till uttryck på flera olika sätt.  

Att jag mår bra och jag mår bra. (R4) 

När respondenterna talar om hälsa kommer de in på olika faktorer som de anser påverkar 

hälsan. En sådan faktor kan vara att göra saker som individen mår bra av, vilket inte 

nödvändigtvis behöver vara det som anses sundast ur ett kost- och motionsperspektiv. 

Bestämningsfaktorer, som till exempel sociala nätverk, sömnvanor, arbetsmiljö och 

individens omgivande miljö, kan både öka och minska möjligheten till hälsa 

(Folkhälsomyndigheten 2014). Respondenterna menar att det är många aspekter som spelar in 

på hur de mår vilket även Trollestad (2003), Antonovsky (1991) och Winroth och Rydqvist 

(2008) diskuterar. De har alla ett holistiskt synsätt där de förstår att många faktorer spelar in 

på hur människan mår i helhet.  

Att må bra, och vad det innebär… jaa … att träna lite, vara aktiv men även samtidigt 

göra andra saker som man mår gott av också. Ibland kan det innebära att man tar en 

tårtbit. Det är inte bara att träna och äta gott det är så mycket annat. (R3) 

Flera av respondenterna nämner motion som en självklar faktor för hälsa när det gäller att må 

bra, men det framkommer samtidigt att andra faktorer är minst lika viktiga. Alla individer har 

en unik upplevelse av sin hälsa (Hansson 2004). Tre fokusområden är enligt Hansson (2004) 

det fysiologiska och anatomiska, att individen kan ta del av livet i samhället och individens 

helhetsupplevelse av hur denne mår. Dessa visar på olika fokus i upplevelsen (Hansson 2004). 
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Respondenterna pekar på betydelsen av bemötande och goda relationer både i och utanför 

arbetet. Hälsa kan även handla om att kunna känna trygghet i omgivningen och att umgås med 

sina vänner.  

Hälsa är välmående och att se möjligheter och att jag mår bra. Och bemötande är ju 

också viktigt, bra relationer. Hälsa är väldigt mycket…och mat. (R6) 

Några respondenter upplevde att hälsa även handlar om att vara fri från sjukdom. Deras syn 

på hälsa kan i stora drag likställas med WHO’s (1948) definition av vad hälsa är för något. 

WHO (1948) betonar det fysiska och psykiska välbefinnandet och menar att det handlar inte 

bara om att inte vara sjuk eller svag. Fokus kan antingen ligga på den funktionella förmågan, 

psykosociala aspekter eller på närvaro och frånvaro av sjukdom vilket innebär att olika 

faktorer visar sig olika viktiga för olika individer (Scriven 2013).  

Hälsa för mig…spontant tänker jag…att man känner sig till freds och mår bra i både 

kroppen och själen. Att man är nöjd och glad. Att man känner att kroppen orkar med 

de aktiviteter man vill göra. Att man inte har ont. Att man har en trygg omgivning. Det 

finns mycket man kan lägga in i det. (Chef 1) 

Ett salutogent synsätt innebär att fokus sätts på det friska och vad som kan göra någon 

friskare, medan patogent synsätt sätter fokus på ohälsa och sjukdom (Hansson 2004 s. 65; 

Winroth & Rydqvist 2008 s. 11). Hälsa kan också innebära stress. Känsla av sammanhang är 

betydelsefull för individens självupplevda hälsa och är beroende av hur individen upplever 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky 1991). Hanterbarhet handlar om 

hur individen upplever stress om inte de resurser som finns tillgängliga möter de krav som 

ställs. Under intervjuerna har respondenterna uttryckt att de trivs med sina arbetsuppgifter och 

att deras chef ger dem bra stöd, vilket ger att de känner hög hanterbarhet. Det blir skillnad för 

de respondenter som upplever osäkerhet kring det hälsofrämjande arbetet där de inte upplever 

att de har förutsättningar eller resurser för att arbeta som de skulle vilja, vilket enligt 

(Eriksson 2003) skapar stress. 

Hälsa har individen alltid i någon grad och hälsa är inte motsatsen till ohälsa (Antonovsky 

1991). I Antonovskys (1991) kontinuum placeras ohälsa i ena änden och hälsa i den andra och 

människor förflyttar sig mellan dessa poler. En del respondenter upplever en osäkerhet för 

arbetssättet med det hälsofrämjande arbetet. Orsak till det berättar respondenterna är 

otydlighet i vad det arbetet egentligen innebär. Det kan enligt respondenterna resultera i att de 

förflyttar sig mot ohälsopolen på kontinuumet.  

 

            4.1.2 Hälsoarbetet behöver konkretiseras 

Filosofi och innebörd    

Under intervjuerna berättar respondenterna att de upplever att de tänker mer på bland annat 

kost, motion och att lyfta rätt nu sedan de gick med i hälsofrämjande arbetsplatser. Trots detta 

återstår frågor som handlar om hur hälsan kan behållas och förbättras, vad hälsofrämjande är 

för varje individ och vad ska det leda till i långa loppet för avdelningen. Detta är saker som 
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respondenterna uttryckt som orsaker till osäkerhet. Landstinget har två fokus i det 

hälsofrämjande arbetet vilket kan uttryckas som O’Neill (1998) gör genom att antingen 

fokusera på miljön och samhället där individen lever eller att fokusera på individen eller 

gruppen. Landstinget satsar hälsofrämjande i både samhället och på arbetsplatsen. Korp 

(2004) hävdar också att det finns två fokus och att arbetsgivaren måste bestämma väg för att 

satsa på rätt åtgärder. Respondenterna ifrågasätter inte satsningen, men de behöver få den 

tydligare förklarad för sig.  

Respondenternas upplevelse är att informationen inte har varit helt optimal när det gäller 

innebörden och filosofin bakom det hälsofrämjande arbetet. En del av de respondenter som är 

positiva till det hälsofrämjande arbetet talar om begreppet ”hälsofrämjande” som svårgreppat 

och att det inte finns tydlighet i vad som menas med arbetet, varken centralt eller lokalt. Alla 

respondenter har sagt någonting om hur det hälsofrämjande arbetet kan vara svårt att förstå 

och ta till sig. Flera respondenter har använt orden: ”flummigt”, ”svårgreppat”, ”inte konkret” 

och ”otydligt” när de har pratat om hälsofrämjande och vad det betyder för dem.  

Till att börja med kan det vara väldigt luddigt, det är svårt att ta på, åh vad ska vi prata 

om, och många tror ju liksom att nu ska alla börja träna. Men det finns ett helhetstänk 

med det hälsofrämjande arbetsplatser tycker jag. (Chef 3) 

Landstinget i Värmland har valt att arbeta med hälsofrämjande arbete men respondenterna har 

inte helt förstått och tagit till sig det salutogena tankesättet att främja hälsan i stället för det 

patogena tankesättet där fokus är på ohälsa och sjukdom (Winroth & Rydqvist 2008 s. 11). 

Det är ett tankesätt som är nytt för många och det kräver både tid och repetition att vänja sig 

vid nya saker (Winroth & Rydqvist 2008). Det har önskats av majoriteten av respondenter att 

begreppen ska tydliggöras och innebörden av hälsofrämjande ska repeteras ännu mer. 

Respondenterna har förmedlat en osäkerhet kring vad hälsofrämjande arbetsplats innebär och 

vad begreppet hälsofrämjande egentligen står för.  

Några avdelningar verkar ha hittat konkreta saker att ta tag i och jobba bra med… och 

på vissa andra arbetsplatser så är det längre emellan man gör de här insatserna, och det 

är lite – ja frågar du en så tycker de att hälsofrämjande arbetsplats är ”nåt” och frågar 

du en annan ”ja vad är det nu då igen?” – det är väldigt – det kan bli -, en farhåga är ju 

att det kan bli lite för flummigt och att man inte hittar det konkreta i vardagen och 

fästa det kring. (Chef 2) 

Respondenterna förstår budskapet om att de ska arbeta för att behålla eller till och med 

förbättra sin och sina medarbetares hälsa men de efterfrågar en tydlighet i hur arbetet kan se 

ut för att nå dit. Ett första steg är att förtydliga vad som kan påverka hälsan och hjälpa 

individen till att förstå vilka hälsopåverkande faktorer denne har att arbeta med (Winroth & 

Rydqvist 2008). Hälsan påverkas av villkor (individens omgivande miljö), relationer, livsstil, 

individens sätt att tänka och arvet av genetiska faktorer (Winroth & Rydqvist 2008 s. 19ff).  

Förändringen som hälsofrämjande arbetsplatser har inneburit för respondenterna är positiv 

sett utifrån att de har blivit mer medvetna om vad de kan göra för att påverka sin egen hälsa, 

men i och med att det uppstår en osäkerhet kring tillvägagångssätt och även vad begreppen 

betyder leder det till ett motstånd hos medarbetarrespondenterna. Hansson (2004 s. 253) och 
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Lewin (1947) menar att ser inte individen tydligt hur förändringen ska gå till eller vad de ska 

leda till så skapas det ett motstånd hos individen eller gruppen . Det är flera individer på de 

båda arbetsplatserna som inte helt är delaktiga i det hälsofrämjande arbetet och det kan enligt 

respondenter till viss del bero på att de inte förstår meningen med förändringen men inte 

heller ser sin roll i den. 

 

Tydlighet 

För att Landstinget i Värmland ska nå fram till alla sina medarbetare med det hälsofrämjande 

arbetssättet behöver de förtydliga hur vissa delar påverkar individens hälsa. Det är inte bara 

förtydligande för medarbetarna som är väsentligt utan också att Landstinget i Värmland som 

arbetsgivare tar dessa delar i beaktande när de introducerar det hälsofrämjande tänket. 

Folkhälsomyndigheten (2014) anser att bestämningsfaktorer som påverkar individens och 

befolkningens hälsa både kan öka och minska risken till ohälsa. Faktorer i livsstil, psykosocial 

samt fysisk miljö påverkar hälsofrämjande på arbetsplatsen (Thomsson & Menckel 1997).  

Respondenterna beskriver att det är ett stort steg från att höra orden när någon som pratar om 

dem till att faktiskt själv förstå vad som förväntas av en själv som både chef, hälsoinspiratör 

och medarbetare. Detta menar respondenterna att chefer och Landstinget i Värmland som 

organisation kan bli bättre på, att göra budskapet och målet tydligt.  

Det har ju gått ut till chefer och varit ute på intranätet, sen ligger det ju mycket hos var 

och en hur man tar till sig information och om man gör det. Så men cheferna ska ju 

veta om det. Men sen är det ju inte säkert att de vet vad det innebär. Så det kan nog bli 

bättre. (R1) 

Flera av medarbetarrespondenterna har svårt att förklara vad det innebär att arbeta 

hälsofrämjande. De berättar att det har med hälsa att göra och att arbetsgivaren vill att de ska 

må bra, de förklarar också att de pratar om att äta bättre och att de ska träna mer. Allt detta 

leder till att främja hälsan men flera gånger kunde det urskiljas att några respondenter ibland 

berättade om arbetet och tanken med det genom att återberätta någon annans idé och vision. 

Det upplevdes inte som att berättelsen kunde göras med egna ord vilket kan betyda att de inte 

helt tagit till sig och förstått hela innerbörden med det hälsofrämjande arbetet. Winroth och 

Rydqvist (2008 s. 235) hävdar att medarbetare på arbetsplatsen måste förstå och diskutera 

hälsofrågor ur både ett strukturellt och individfokuserat perspektiv. Författarna påstår att 

samverkan mellan de två perspektiven är av betydelse för processens utfall. För 

respondenterna skulle det innebära att arbetssättet blev tydligare om det pratades mer om både 

hälsofrämjande i stort på organisationsnivå men också i detalj på individnivå.  

För att öka förståelsen för det hälsofrämjande arbetet föreslår respondenter att det behövs 

konkreta saker att arbeta med och framför allt att det är ett kontinuerligt arbete. Det är ur ett 

salutogent synsätt nödvändigt att identifiera de faktorer som bidrar till hälsa (Hansson 2004). 

Respondenterna upplevde det svårt att veta vad exakt en aktivitet eller åtgärd skulle kunna 

vara. Arbetsplatsinriktade hälsofrämjande faktorer kan vara flexiblare arbetstid, eget ansvar, 

hög grad av egenkontroll, tid för återhämtning och upplevelse av meningsfullhet i arbetet 
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(Thomsson & Menckel 1997; Angelöw 2002).  Om det tydliggörs hur respondenter kan 

påverka dessa faktorer blir det också tydligare vad det hälsofrämjande arbetet handlar om.  

En medarbetarrespondent berättade att denne redan mår bra och trivs med både 

arbetsuppgifter och fritiden som de är och kan då inte se anledningen till att ändra på 

någonting som redan upplevs som bra. Det är viktigt att individen ser delarna i arbetet med att 

främja sin och arbetskollegornas hälsa, men individen måste också få en helhetsbild så att den 

kan sätta delarna i ett sammanhang. Individen ska förstå vad som leder till vad och vad som 

påverkar vad (Källestål s. 16). Respondenter beskriver hur de på arbetsplatsträffar diskuterar 

saker kring det hälsofrämjande arbetet men att de inte ser hur det kan komma att påverka dem. 

Respondenten som upplever sig redan må bra anser inte att det finns behov av att flytta sig 

närmre hälsopolen på kontinuumet. Känsla av sammanhang är en viktig faktor för att 

individen ska kunna röra sig mot hälsopolen. Förstår medarbetarna till fullo vad det innebär 

att arbeta hälsopromotivt (begriplighet) och har de rätt förutsättningar och resurser för att göra 

det (hanterbarhet) så ser de det hälsofrämjande arbetet som mer meningsfullt (meningsfullhet) 

(Antonovsky 1991). Om respondenterna inte upplever att de har resurser avtar, enligt 

Antonovsky 1991) meningsfullheten och önskan att utföra arbetet minskar. 

Ja …nej jag har lite svårt att förstå (vad hälsofrämjande ska ge) och … chefen vill att 

vi ska må bra och det gör vi ju. Jag tror att vi mår bra i gruppen. Men nej jag kan inte 

sätta fingret på just det tror jag att det är. De pratar ju om det här med hälsofrämjande 

men det ger mig ingenting. (R4) 

 

Kontinuerlig information och utbildning 

För att utbilda chefer och medarbetare har Landstinget i Värmland som organisation haft 

föreläsningar, möten och andra aktiviteter. Detta är en viktig del i att öka förståelsen och 

viljan till att förändras hos personalen. Det som påverkar individen i förändringen är både hur 

förändringen introduceras i organisationen men också individens förändringsförmåga 

(Hansson 2004 s. 253). Respondenter som såg förändringen som efterlängtad ser det 

hälsofrämjande arbetet som tydligare än de som inte ser meningen med det (Angelöw 2010). 

En medarbetarrespondent hade först svårt att komma ihåg om de hade fått någon information 

om hälsofrämjande på arbetsplatsen. Respondenten talade sedan om föreläsningarna med 

positiv röst och poängterade att de var uppskattade samt att det hälsofrämjande arbetet togs 

upp på arbetsplatsträffar. Respondenten visar förståelse men min tolkning är ändå att det 

behövs än mer arbete för att få det hälsofrämjande att bli en del av individens vardagstänk. 

Det krävs motivation, engagemang och vilja att vara delaktig för att individen ska ta till sig 

förändringen (Winroth och Rydqvist 2008 s. 58).  

Ja, jo det tror jag väl vi har (fått information), men ibland får man information 

men man är kanske inte riktigt med där ändå. (R2) 

Hälsoinspiratörerna är nöjda med sin introduktion och utbildning och värdesätter sitt nätverk 

med andra hälsoinspiratörer. De berättar att det ger både trygghet och inspiration. De ser det 
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som en nyckelfaktor till att de kan lyckas med sitt arbete. För att förbättra arbetet ytterligare 

önskar respondenter kontinuerlig utbildningen även för medarbetare. Återkommande 

utbildning ska inte bara ske för hälsoinspiratörer och chefer utan också för andra 

medarbetarna på avdelningarna men också av HR- personal och ledning. I det hälsofrämjande 

arbetet är det nödvändigt att de berörda aktivt medverkar och ett effektivt sätt att inkludera 

dem är utbildning i kombination med praktisk tillämpning (Winroth & Rydqvist 2008). 

Thomsson & Menckel (1997) menar också att utbildning är bra för medarbetare och ledning 

för att det stärker självförtroendet vilket leder till större engagemang i det hälsofrämjande 

arbetet.  

Upplevelsen är att flera medarbetarrespondenter har ”glömt bort” en del av det väsentliga med 

det hälsofrämjande arbetet och det verkar bero på att de inte får det förklarat för sig om och 

om igen genom olika kanaler. Hälsoinspiratörer och chefer når fram till stor del, men för att 

konceptet med hälsofrämjande arbetsplatser ska bli tydligt för fler krävs även HR-stabens 

närvaro. Respondenter talar tydligt om att de uppskattar de träffar som anordnas för 

föreläsningar med mera och vad som går att utläsa av deras svar önskas större närvaro av HR- 

staben i arbetet med att implementera konceptet på avdelningen och framför allt i det fortsatta 

arbetet.  

Vad som också är viktigt i sammanhanget är att individen utvecklas under processen med det 

hälsofrämjande arbetet vilket ger denne andra förutsättningar att ta till sig information 

(Karltun 2006). Det kan innebära att samma föreläsning som gavs vid introduktionen när 

allting var nytt för individen skulle kunna vara minst lika givande att få gå på igen efter en tid 

när en del av begreppen och delar av konceptet börjar rota sig hos individen. Det har önskats 

av respondenter att de ansvariga för hälsofrämjande arbetsplatser ska delta på 

arbetsplatsträffar mer än vid introduktionen, de anser att det ger mer trovärdighet till arbetet.  

Det är en process och individens förutsättningar att förstå ändras i takt med att meningen med 

och budskapet med det hälsofrämjande kan internaliseras av individen (Deci & Ryan 2002).  

Får medarbetaren samma information flera gånger om och om igen ger det en annan 

förståelse.  På detta sätt minskas också risken att inte alla medarbetare är införstådda med vad 

det handlar om. Det kan till exempel vara att någon är hemma sjukskriven, föräldraledig eller 

tjänstledig och när denne kommer tillbaka till sin arbetsplats ska denne få samma 

förutsättningar som de andra att känna sig informerad och delaktig i arbetet. Delaktighet 

skapar förutsättningar för individen att själv intressera sig för att förändra sin hälsa (Winroth 

& Rydqvist 2008). En respondent påpekade just detta fenomen och menade att det hade varit 

bättre med mer fortgående information från både chef och HR-staben för att öka förståelsen 

och att de kanske bättre kan förmedla innerbörden av konceptet till de som inte visat intresse. 

Föreläsningarna är väldigt bra, men det är lite svårt ibland att bryta ned dem till oss, 

faktiskt. Vi har ju fullt upp med det vi gör och kan inte göra någonting (träning) på 

arbetstid. (R6) 

Respondenterna tycker att föreläsningarna som ordnas i och med det hälsofrämjande arbetet 

är bra, men när respondenterna ska implementera det de lärt sig i sin egen verksamhet har de 

ändå inga tydliga redskap för att arbeta hälsofrämjande, det skapar viss frustration. 
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            4.1.3 Hälsoarbetet skapar medvetenhet 

Medvetenhet hos medarbetarna 

Hälsofrämjande arbete har för majoriteten av respondenterna visat sig vara givande eftersom 

det skapar en medvetenhet om hälsan och skapar ett bredare tänk om vad som är 

hälsofrämjande för individen. Alla respondenter berättar att de upplever en förbättring i 

medvetenheten om att tänka mer på hälsan och att göra mer saker för att bevara eller främja 

sin hälsa. Fokus i det hälsopromotiva arbetet som inriktar sig på individen handlar om att öka 

kunskaperna om hur denne själv kan påverka sin hälsa (Winroth & Rydqvist 2008).  

30 min har man kanske alltid om man inte alltid sitter framför TVn. Det räcker ju med 

30 min per dag. Ja nu gör jag kanske inte alltid 30 min varje dag men jag försöker gå i 

trapporna varje dag. (R3) 

För individen är det betydelsefullt att se sambandet mellan sin del i det hälsofrämjande arbetet 

och hur både individens hälsa men också gruppens hälsa kan bli bättre. Vissa människor kan 

lättare hantera stress och osäkerhet medan andra har svårare. Enligt Antonovsky (1991) 

innebär det att de som upplevdes ha hög begriplighet, meningsfulhet och hanterbarhet har det 

lättare att också se de samband som hjälper dem att uppleva känsla av sammanhang. Har 

individen generella motståndsresurser (GMR) så som, tillexempel, socialt stöd kan individen 

bättre hantera stressorer genom att kunna göra dem begripliga (Antonovsky 1991 s.12). När 

respondenterna känner sig osäkra för uppgiften och inte vet vad som förväntas av dem i det 

hälsofrämjande arbetet gör stressorer att de snarare kan förflytta sig åt ohälsopolen på 

kontinuumet. 

Jag upplever att vi pratar mer om kost och motion och vikten av att sova bra, alltså att 

det blir totalen. Vi är mer medvetna nu. (Chef 1)  

Avdelningarna har arbetat med att stärka medarbetarna till att tro mer på sig själva. En 

avdelning har strävat efter att individen själv ska få kontroll över arbetsuppgifter och annat 

som påverkar självkänslan. Detta skapar medvetenhet hos individen genom att denne får upp 

ögonen för vad som är möjligt. Ett hälsopromotivt tänk som sätter möjligheter i fokus. För att 

påverka individerna till att kunna gå mot hälsopolen på kontinuumet är det viktigt att stärka 

jagstyrkan hos individen (Antonovsky 1991). Detta kan ske genom att till exempel utbilda, 

informera, öva och vägleda; det är också värdefullt att få individen att känna sig välkommen 

och accepterad i gruppen (Angelöw 2002). 

Fortsätta att bli mer medveten är en sak som respondenter upplever som ett måste för att 

kunna fortsätta det pågående hälsofrämjande arbetet. En respondent berättar hur de har arbetat 

på avdelningen med att ge varandra positiv feedback vilket ger ett hälsofrämjande fokus 

genom att de fokuserar på vad som kan göra kollegan glad och stärkt. Friskfaktorer som gör 

att människor mår bra och trivs på arbetet är bland annat feedback, tydlig arbetsledning, 

solidaritet och att få utvecklas (Eriksson 2003).  
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Vi är väldigt duktiga på negativ feedback och inte så duktiga på positiv feedback. Så 

är vi nog alla lite till mans.  Så vi övar oss i att ge varandra positiv feedback i stället. 

(R3)  

Medvetenhet möjliggör att respondenter kan öka kontrollen över sin hälsa och även att 

förbättra den (WHO 1986). Genom att, till exempel, kunna lägga sina varubeställningar själv, 

att medvetet försöka stärka sina kollegor och att ta trapporna i stället för hissen är 

hälsofrämjande handlingar som leder till bättre arbetsmiljö och hälsa för respondenterna. 

Medvetenheten gör också att individen kan identifiera fler faktorer som denne medvetet kan 

arbeta med för att påverka. Karlsson (2010) och Black (2008) anser att förbättringar i 

psykosocialarbetsmiljö påverkar personalens hälsa positivt, de menar också att förbättringarna 

leder till minskning av personalomsättning och sjukfrånvaro vilket en av avdelningarna tydligt 

påpekade.  

Jo, men det tror jag, vi ser nog målet (med det hälsofrämjande arbetet). Vi hade 

ganska hög sjukfrånvaro här och vi mådde inget bra på arbetsplatsen så alla var nog 

peppade att starta om eller vad jag ska kalla det…….. Vi var nog ganska körda i 

bott……. Vi är nog ganska inne i att vi vill förändra oss och då är vi nog mottagliga 

för det mesta. (R1) 

Respondenterna berättar om saker de har lärt sig i och med det hälsofrämjande arbetet vilket 

bland annat är att de kan ta lite kanel i kaffet på eftermiddagen för det stabiliserar blodsockret 

lite bättre, att det är viktigt att ha bra kondition för att det hjälper till att orka med fritiden 

också. Någon berättar att denne har fått förståelse för att alla inte orkar träna på fritiden och 

flera berättar att de har blivit mer medvetna i allmänhet. Datakunskap nämner några och 

någon säger att den inte har lärt sig ett dugg. Flera nämner små saker inom kost. Allt detta 

innebär en ökad medvetenhet. Majoriteten av respondenterna förmedlar att sedan Landstinget 

i Värmland började arbeta med hälsofrämjande åtgärder har medarbetarnas medvetande om 

hälsofrämjande ökat. Som Scriven (2013) och Angelöw (2002) hävdar kan organisationer 

påverka medvetandet om hälsans positiva sidor hos både medarbetare och ledning genom att 

arbeta med hälsokulturen på arbetsplatsen.  

 

Medvetenhet hos arbetsgivaren 

Genom att arbeta hälsofrämjande ökar även medvetandet hos arbetsgivaren. Ju mer utbildning 

inom det hälsofrämjande arbetet som arbetsgivaren får desto bättre kan den också förstå 

medarbetarnas behov (Åkerlind 2013). Landstinget i Värmland och HR avdelningen ser sin 

roll som vägvisare och stöd på vägen men att individen och gruppen själva ska få påverka hur 

arbetet ska se ut.  

Arbetsgivaren och organisationen Landstinget i Värmland vill se resultat som sänkta sjuktal 

och en personal med än bättre hälsa. De vill vara en attraktiv arbetsgivare och det är också en 

anledning till varför de satsar på hälsofrämjande arbetsplatser. Vid intervjuer med chefer 

framkommer att vad de förväntar sig av det hälsofrämjande arbetet är att medarbetaren ska 

känna sig stärkt och att arbetet med hälsofrämjande arbetsplatser ska ge mervärde åt 
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individen. De poängterar hur de själva känner sig kompetenta och stolta när de kan hjälpa en 

medarbetare att höja sin nivå av medvetande och självkänsla.  

Alla chefer och hälsoinspiratörer uttrycker en önskan om att flera individer ska engagera sig 

och ta del av de aktiviteter som erbjuds. Initiativtagande är också något som de hoppas ska 

stimuleras i och med det hälsofrämjande arbetssättet.  

Ja, jag känner att man skulle vilja fånga fler som kunde gå ut och röra på sig. Men alla 

rör sig ju på olika sätt och alla ser ju olika på motion […] Det är inte så många som 

nappar och i regel så är det de samma. Man skulle önska att kunna nå ut till fler […] 

Men det är ju så att fritiden är helig, alla har ju sitt. Man skulle önska att få med fler. 

(R3) 

Medarbetarrespondenter vill att arbetsgivaren ska bli mer medveten om vad som främjar deras 

hälsa. Flera respondenter yttrar sig om att de skulle vilja ha tillbaka sin träningstimme på 

arbetstid. Landstinget har tidigare provat om det går att låta personalen träna på arbetstid men 

det föll inte väl ut. Största anledningen till det är att personalen behövs på plats för att vårda 

och ta hand om patienterna. Individen upplevde dock en frihet i att få träna på arbetstid och att 

det gjorde att de lättare fick ihop både träning, arbete och familj och fritid. Det är 

hälsofrämjande. Den absolut viktigaste faktorn för att sjukfrånvaron ska minska är att 

arbetsgivaren arbetar med hälsofrämjande aktiviteter och att utbudet passar medarbetarna 

(Åkerlind 2010). 

Jag mådde ju bra av att träna, på den tiden jobbade en ju helg också, då kunde du ju gå 

på din lunch. Det tyckte jag var ganska bra…  jaa om vi vore några stycken så där, då 

skulle jag kunna börja träna. (R4) 

Enligt medarbetarrespondenter förklarades det inte varför träningstimmen försvann. Enligt 

chefer var det för att det var hopplöst att lägga schema som höll, om hela styrkan på 

avdelningarna skulle träna en timme i veckan på arbetstid. När det nu är fokus på individens 

och gruppens hälsa framför allt och att de ska få styra arbetet själva önskar respondenter att de 

själva ska få bestämma vad som är hälsofrämjande för dem. Under en grundläggande intervju 

framkom att avdelningar som går med i hälsofrämjande arbetsplatser har rätt till en timma 

fysisk aktivitet på arbetstid per vecka. Det som dock uttryckts under intervjuer med 

medarbetare är att de inte har möjlighet att utnyttja den. Några avdelningar verkar ha hittat 

lösningar på problemet att medarbetarna inte kan vara frånvarande för fysiskaktivitet under 

arbetstid och flex-timmen är en sådan lösning vilket innebär att medarbetare ges möjligheten 

att få en timme extra på flexen om de gör någonting pulshöjande tre gånger i veckan. Alla 

respondenter som inte har detta alternativ önskar att arbetsgivaren kan bli medveten om 

individernas behov och dels låta dem träna en timme i veckan på arbetstid samt få bestämma 

själva vad de ska använda friskvårdsbidraget till. Under de grundläggande intervjuerna 

förklarades dock att Landstinget i Värmland endast följer Skatteverkets riktlinjer och att det 

inte kan göras annorlunda angående vad friskvårdbidraget kan användas till. Flera av 

respondenterna tränar regelbundet varje vecka, flera dagar i veckan, utan att kunna utnyttja 

friskvårdsbidraget. Detta medför att de upplever frustration över att inte arbetsgivaren kan 

göra mer för dem. Tanken med det hälsofrämjande arbetet är att individen själv och i grupp 
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ska kunna påverka sin egen hälsa till det bättre (Winroth & Rydqvist 2008 s. 247). För att fler 

ska kunna utnyttja de hälsofrämjande åtgärder som Landstinget i Värmland erbjuder önskar 

de medarbetarrespondenter som inte har flex-timmen att chefen mötte dem bättre i att ordna 

hälsofrämjande alternativ för dem.  

Egentligen så tycker jag att man kunde få köpa sig ett par bra gå-stavar för den 

summan. Bara det är till något bra. (R2) 

Några av respondenterna kan använda friskvårdsbidraget och tycker att det är bra.  

Ja vi får en peng…., jag får gå på massage, fotvård, simning, lite olika, finns ganska 

mycket faktiskt. (R4) 

 

4.2 Arbetsgivarens grundande arbete skapar förutsättningar 

            4.2.1 Kommunikativt samarbete: en förutsättning 

För att kunna implementera ett hälsofrämjande tankesätt i organisationen krävs att 

arbetsgivaren tar en tydlig roll. Individer som är osäkra inför förändringar kan visa motstånd 

och försvåra förändringsprocessen och påverka resten av personalen negativt vilket i sin tur 

påverkar hur resultatet av förändringen blir (Angelöw 2002, 2010) Flera respondenter 

uttrycker hur ökad kommunikation med chefen ger stort värde för medarbetarna, men att de 

saknar kommunikation från ledning och andra ansvariga. 

Det har ju blivit mycket mer kontakt mellan oss och chefen faktiskt och det är jättebra. 

(R2) 

Som Hansson (2004 s. 253) betonar krävs det att syftet med förändringen görs konkret och 

begripligt för individer, annars kommer de inte att ta till sig förändringen. Hansson (2004 s. 

253) hävdar att processen för förändring måste ske stegvis för att individen ska få en positiv 

inställning till förändringen. Han anser att dessa steg är bland annat förarbete och att förankra 

budskapet i organisationen. När respondenterna beskriver att de inte riktigt vet vart arbetet ska 

leda eller varför, förmedlas att syftet med förändringen inte har tydliggjorts och inte heller har 

förankrats i organisationen. Enligt Winroth och Rydqvist (2008 s. 58) är det viktigt att 

kommunicera ut den idé som det hälsofrämjande arbetet bygger på och att det även krävs en 

tydlighet kring roller och mandat för att arbetet ska bli lyckat. Vad som har gjorts är arbetet 

med att förtydliga avdelningens syfte med deras hälsofrämjande arbete, men syftet för 

Landstinget i Värmland som organisation är fortfarande oklart menar respondenterna.  

Under några av intervjuerna yttrades att chefer tillsammans med HR-staben behöver 

samarbeta för att medarbetarna ska känna att det är ett tydligt arbetssätt och att hela 

organisationen genomsyras av det hälsofrämjande tänket. Respondenter berättar om 

upplevelser om osäkerhet i vart de är på väg med arbetet och hur de ska gå tillväga. De 

efterfrågar tydligare vägledning och verktyg för att nå ut till dem som inte ser det 

hälsofrämjande som självklart men också tydligare berättat vad målet är med arbetet. Som 

tidigare nämnts kräver det hälsofrämjande arbetet att medarbetare, hälsoinspiratörer, chefer 
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och hela organisationen engagerar sig i arbetet för att det ska bli lyckat (Winrot & Rydqvist 

2008 s. 247). När arbetsgivaren står bakom beslutet och är en del av det kan det 

hälsofrämjande arbetet bli bra. 

 

Nyckelfaktorer 

Enligt cheferna är en nyckelfaktor hälsoinspiratörerna vilket också Åkelind et al. (2013) 

poängterar. Författarna anser att hälsoinspiratörer påverkar personalens hälsa positivt i och 

med att de inspirerar personalen till hälsofrämjande aktiviteter. Även 

medarbetarrespondenterna är positiva till hälsoinspiratörerna. 

På möten, mail och i fikarummet, men det är lagom, inte överdrivet mycket utan 

lagom. De (hälsoinspiratörerna) gör det bra med att försöka få med oss i aktiviteter. 

(R5) 

För att förändringsarbetet ska nå till önskat resultat är det nödvändigt att vissa faktorer är 

åtgärdade. Exempel på nyckelfaktorer som krävs för att hälsofrämjande åtgärder ska lyckas är 

bland annat att hälsoprogrammen är gjorda för att möta medarbetarens behov och att 

programmen ligger i linje med verksamhetens övergripande syfte och mål (Lindberg & 

Vingård 2012 s. 44). Respondenter upplever att hälsofrämjande arbetsplatser möter 

medarbetarnas behov i att respondenterna vill öka sin hälsa. Det överensstämmer också med 

hur Landstinget i stort vill upplevas eftersom de har ett främjandetänk som även ska gälla hela 

vården ända till patienten. Det som dock blir tydligt genom intervjuerna är att det inte är helt 

genomarbetat hur organisationen ska gå tillväga för att nå sitt syfte eller sina mål.  

Lindberg och Vingård (2012 s. 44) menar också att en nyckelfaktor för att lyckas är att 

ledningen själv deltar i programmet. Det blir enligt respondenter svårt för Landstinget i 

Värmland att nå ut med ett samlat budskap om syfte och mål när inte ledningen är helt 

involverad i det hälsofrämjande arbetet. Under några av intervjuerna framkom att 

respondenterna inte trodde att ansvariga för hälsofrämjande arbetsplatser fick ledningens fulla 

stöd. Samtidigt säger flera respondenter att de tror på arbetet och hoppas att det kommer att 

fortsätta. Det märks en oro för att samarbetet inte ska vara strukturerat och att det nya 

tankesättet inte kommer att få genomslagskraft i hela organisationen på grund av det.  

Enligt några respondenter fokuserar troligtvis HR- staben så mycket på sin uppgift att hjälpa 

andra, så de glömmer bort att se över sitt eget arbete med det hälsofrämjande konceptet. 

Respondenterna frågar sig varför det är så och reflekterar över att HR borde föregå med gott 

exempel. Även kommunikationen måste fungera bra och anställda ska engageras i det 

hälsofrämjande arbetet för att det ska lyckas (Lindberg & Vingård 2012 s. 44). Respondenter 

uttrycker att det har visat sig att kommunikation mellan både ledning och HR, men också 

mellan HR och medarbetare, kan bli bättre.  

Uppföljning är ett målstyrningsarbete som sker kontinuerligt så att de inblandade ska ha koll 

på att de styr processen mot målet (Hansson 2004). Nulägesanalyser som HR kan göra bidrar 
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också till att vägleda hälsoarbetet (Winroth & Rydqvist 2008 s. 27). Respondenterna upplever 

att det kan ge mer kraft åt processen om HR är mer närvarande. 

 

Stöd 

Under intervjuerna framträder att för att lyckas med det hälsofrämjande arbetet på 

avdelningarna behöver personalen stöd och vägledning från varandra men också från 

hälsoinspiratörer, chefer HR-staben och de ansvariga för hälsofrämjande arbetsplatser. 

Respondenterna berättar att de försöker peppa varandra till att delta i de aktiviteter som 

anordnas i syfte att främja hälsan, men att det alltid finns några som inte visar intresse för att 

vara med. På frågan om vad de tror skulle kunna göras bättre för de som inte är delaktiga är 

några förslag att man bör fråga de själva som har valt att inte vara med. 

En kan ju inte tvinga in nån, alla försöker på sitt sätt tror jag……det är lite svårt att få 

med alla….det är någorlunda samma gäng som är med. ….Det är nog allas ansvar att 

försöka få med alla, men en skulle ju kunna fråga de som inte är med vad de saknar, 

vad de är intresserade av. (R1) 

En del respondenter betonar att det alltid kommer att vara några som inte är med, medan 

andra respondenter vädjar om hjälp med att kunna nå ut till de som inte har visat intresse. När 

respondenterna berättar om hur de upplever det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen är det 

en grupp som betonar vikten av det arbete som hälsoinspiratörerna gör för att få med 

personalen i aktiviteter. Det är också en annan grupp som inte riktigt ser vad en 

hälsoinspiratör kan göra förutom att påminna om stretch, och att lyfta rätt och äta hälsosam 

kost. Hälsoinspiratörerna är uppskattade av alla respondenterna men de två olika 

grupperna/avdelningarna ser olika tydligt hur de ska arbeta med det hälsofrämjande arbetet.  

Cheferna uttrycker också synpunkter om det hälsofrämjande arbetet och den hjälp och stöd 

som de får i processen. De poängterar vikten av att få diskutera med andra och framför allt få 

se att andra kan, vilket visar att det är möjligt att ta sig an det hälsofrämjande arbetet. 

Det har blivit väldigt bra. De öppnade ett forum för chefer som är med i 

hälsofrämjande arbetsplatser. Och input från vars och ens ställe gör ju också att en 

tänker att ja men de kunde ju, då kan ju vi också. (Chef 3) 

 

            4.2.2 Styrning skapar tydlighet  

Vision 

För att lyckas med arbetet krävs en tydlig vision som både ledning och medarbetare kan stå 

bakom. Under en grundläggande intervju berättades att Landstinget i Värmlands vision för det 

hälsofrämjande arbetet handlar om att individen ska uppleva hälsa i verksamheten och få 

energi av att vara på arbetet. De vill att alla medarbetare ska bidra med sin del i det 

hälsofrämjande arbetet och att individen själv ska visa engagemang för uppgiften. Genom 

grundläggande intervjuer har det redogjorts för att Landstinget i Värmland vill vara en 
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attraktiv arbetsgivare och att de bland annat därför har valt att arbeta hälsopromotivt och satsa 

på exempelvis hälsofrämjande arbetsplatser. Det går att utläsa att organisationen Landstinget i 

Värmland varit för vaga i det nya arbetssättet. En del respondenter relaterar till 

hälsofrämjande arbetsplatser som ett projekt som de inte vet slutet på eller som en process 

med otydliga mål. I intervjuerna framkommer att respondenter är osäkra på vad som händer 

framöver och varför vissa saker ska ske. Certifieringen av hälsofrämjande arbetsplatser är en 

sådan sak som inte många är medvetna om.  

Och så och sen så finns det ju möjligheten att ansöka om att bli – att vi får den 

stämpeln på oss att här är vi en hälsofrämjande arbetsplats. Vet inte vad det heter, det 

är väl nästa steg men vi har väl inte pratat så mycket om det än. (R3) 

 

Konkreta mål och tillvägagångssätt 

Det uppfattas som att Landstinget i Värmland har missat att förmedla sin målsättning med 

hälsofrämjande arbetsplatser. Hur viktiga anser organisationen att detaljerna är i det stora hela 

och vad innebär en otydlig målsättning för individen, avdelning och organisation. På flera av 

respondenterna verkar det som om att de inte vet att det hälsofrämjande arbetet är tänkt att 

pågå framöver på obestämd tid. Det har inte framgått att Landstinget i Värmland har valt att 

gå den vägen. Flera av dem ser det som att det är ytterligare en ny grej, och inser inte att det är 

ett stort val som organisationen har gjort. Självklart kan människor ha olika syn på vad till 

exempel ett projekt är, men som det verkar på respondenterna har Langstingets ledning ändå 

gått ut med att de gjort ett val om ett nytt förhållningssätt.  

Men jag vet inte var projektet är slut……..jag hoppas att (hälsofrämjande) arbetet 

fortsätter även när projektet är slut. (R5)  

Om Landstinget i Värmland inte lyckas med att öka förståelsen hos sina medarbetare blir 

implementeringen av det nya arbetssättet svårt (Hansson 2004). Både Landstinget i Värmland 

och medarbetarna har en förväntan på vad som ska uppfyllas i och med hälsofrämjande 

arbetsplatser. När en organisation driver förändring måste ”mål, vision och ambition” 

utvecklas (Winroth & Rydqvist 2008 s. 159). Under intervjuerna har det kommit till uttryck 

att varje avdelning försökt att anpassa det hälsofrämjande arbetet till sin avdelning. De har 

olika fokus. Det som blir tydligt är att trots olika fokus har de lika bristfällig koll på 

Landstinget i Värmlands vision och mål med det hälsofrämjande arbetet. Det framkommer 

inte att det pratas om detta med medarbetarna, utan det cheferna vill göra tydligt för individen 

är mer vad avdelningen har för mål.  

En chef berättade om hur personalen är medveten om vad målet med deras arbete med 

hälsofrämjande är och att det var väldigt tydligt redan från start. De flesta 

medarbetarrespondenter visade mer en osäkerhet kring organisationens mål. Cheferna 

upplevdes ha god kunskap om det hälsofrämjande arbetet men både chefer och de andra 

respondenterna upplevdes inte ha de långsiktiga målen helt klart för sig. Åkelind et al. (2013) 

påstår att tydliga och konkreta mål är ett måste i förändringsarbete om det ska kunna påverka 

individens hälsa till att bli bättre. 
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Respondenterna visar på en stor skillnad i hur de ser sina egna mål tydligt, mål som de 

tillsammans har arbetat fram på arbetsplatsträffar utifrån materialet ”Hälsoduken” . De som 

pratar mest om materialet är hälsoinspiratörer och chefer vilket tyder på att det materialet kan 

vara mer lättillgängligt och lättförståeligt för dem. Några av de övriga respondenterna nämner 

att de arbetat med materialet på deras avdelning och att det kom fram tydliga saker som 

avdelningen skulle arbeta med. Det är några respondenter som inte nämner materialet men de 

berättar om några planer avdelningen har för att främja hälsan, mer än så nämner de inte om 

det arbetet. 

 Det är viktigt att individen blir medveten om vad som går att påverka på olika nivåer 

(Winroth och Rydqvist s. 248). Under intervjuerna har flera respondenter pratat om målet med 

det hälsofrämjande arbetet i stort, på ett sätt som visar att de upplever att målet och 

tillvägagångssättet för att nå dit har varit otydligt. En del av respondenterna ser heller inte vad 

de kan vara med och påverka. För att förändra behövs det en idé på organisationsnivå som kan 

kommuniceras och utvecklas och som kan omvandlas till mål och handlingsplaner (Hansson 

2004). Hansson (2004 s. 197) menar att om den inte kan förmedlas till medarbetarna går det 

inte att genomföra en sådan förändring på en arbetsplats.  

 

Utvärdering 

Flera respondenter uttrycker att Landstinget i Värmland inte har hittat några bra vetenskapliga 

sätt att göra sina utvärderingar på, vilket också har kommit till uttryck i de grundande 

intervjuerna. De sätt som har används är medarbetarenkäter och några kvalitativa 

undersökningar där de som deltagit i hälsofrämjande arbetsplats har intervjuats. Ansvariga för 

hälsofrämjande arbetsplatser har i grundläggande intervju berättat om deras behov av 

utvärdering. Utan vetenskaplig utvärdering får inte arbetet med hälsofrämjande arbetsplatser 

samma trovärdighet. Det absolut nödvändigaste för att det hälsofrämjande arbetet ska bli 

lyckat är att mäta resultaten av åtgärderna (Lindberg & Vingård 2012 s. 44). Det måste vara 

tydligt för vem och varför det görs en utvärdering, nödvändigt är också att fråga sig hur den 

ska ske och vad den ska utvärdera (Goetzel & Ozmonowski 2008). Goetzel och Ozminowski 

(2008) belyser hur viktigt det är att verkligen mäta rätt saker om utvärderingen ska kunna 

användas i förbättringssyfte. Landstinget i Värmlands ledning vill se bevis på att det ger färre 

sjukskrivningar berättar ansvariga för det hälsofrämjande arbetet. 

Innan en utvärdering bör ansvarig fråga sig varför den ska göras, vad är syftet och för vem 

görs den (Wingård & Rydqvist 2008; Goetzel & Ozmonowski 2008). Författarna anser att 

arbetsgivaren går miste om lite av effekten av hälsoprogrammen om denne inte gör en 

utvärdering, detta för att inte resultaten blir tydliga för varken individen eller arbetsgivaren. 

Problemet med de undersökningar som är gjorda inom Landstinget i Värmland, sedan 2010 då 

arbetet startade, är att de inte visar tydliga skillnader i sjuktal och frånvaro. Respondenterna 

på en av avdelningarna hävdar dock att de tydligt ser skillnad i både lång- och 

korttidsjukfrånvaro. Arbetar individen eller gruppen mot ett mål stärker det dem om de ser att 

det arbete som läggs ner också faktiskt gör skillnad och ger resultat. Karltun (2006), 

Westlander (2004) och Terborg et al. (1980) menar att utvärderingen kan påverkas genom att 
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individens referensramar förändras under processen. Författarna påstår att genom att individen 

förändras är det värdefullt att ta det i beaktande vid utvärderingen så att inte utfallet blir 

missvisande. Ansvariga för hälsofrämjande arbetsplatser har i grundläggande intervjun 

uttryckt att det är just detta som är deras svårighet, att finna sätt att mäta och utvärdera det 

hälsofrämjande arbetet.   

Genom intervjuerna har det tydligt framkommit att respondenterna ser det som betydelsefullt 

att fokusera på att stärka varandra och sin egen självkänsla. Som Marmgren (2002) och 

Hansson (2004) menar är det viktigt att tänka på de mjuka värdena. De är svåra att utvärdera 

men flera respondenter uttrycker glatt att de är tryggare och upplever en mer positiv 

arbetsmiljö, vilket betyder mycket för dem och även blir värdefullt för arbetsgivaren.  

 

            4.2.3 Skräddarsydda åtgärder ger möjligheter 

Fritt men utan verktyg                        

I de grundläggande intervjuerna uttrycktes det att en tanke med hälsofrämjande arbetsplatser 

är att avdelningarna inte ska bli alltför styrda i sitt sätt att implementera det nya arbetssättet 

utan de ska få sätta sin prägel på hur deras hälsofrämjande arbete ska se ut. Vad som dock 

påpekas av majoriteten av respondenterna är att det fattas tydliga tillvägagångssätt och 

konkreta verktyg för att få med de som inte visar någon entusiasm för det nya arbetssättet.  

Landstinget i Värmland har många medarbetare som arbetar i olika slags miljöer, olika delar 

av länet och med olika slags arbetsuppgifter. Detta gör att det är nödvändigt att hitta stödjande 

verktyg för att varje arbetsplats ska kunna implementera hälsofrämjande arbetsplatser på ett 

för arbetsplatsen och individerna fördelaktigt sätt (Åkerlind 2010). För att underlätta 

implementeringen och det fortsatta arbetet med hälsofrämjande är det nödvändigt för HR, 

men också för Landstinget i Värmland som organisation, att ge personalen förutsättningar och 

verktyg för att kunna göra det arbetet bra (Hansson 2004 s. 247). 

Det är svårt… En del springer maran, en del åker vasaloppet. Spannet är ganska stort, 

inget ont i det men, en kan inte göra samma saker som många andra gör. Där känner 

jag att vi skulle behöva ha lite drag ifrån de här som har hand om det. (R6) 

Det behövs enligt respondenter och chefer tydligare stöd från HR-staben med att specifikt 

bryta ned det hälsofrämjande arbetssättet i detalj för vad det kan innebära för just deras 

avdelning och personal. Tanken som de ansvariga med att det är fritt är just att avdelningarna 

ska kunna anpassa arbetet efter vad avdelningen behöver, men respondenter menar att det 

tyvärr ger en otydlig bild av vad som konkret kan göras. Flera respondenter berättar att 

personal från HR- staben har varit med på arbetsplatsträffar och vid introduktionen av 

hälsofrämjande arbetsplatser och att de uppskattar det för att det ger stöd i den osäkerhet 

respondenterna upplever kring vad hälsopromotion och hälsofrämjande står för. En av 

arbetsgivarens viktigaste uppgifter i det hälsofrämjande arbetet är att skapa stödjande miljöer 

och utveckla individuella resurser för sina anställda för att de ska kunna bidra till bättre hälsa 

(Winroth & Rydqvist 2008 s. 232). Winroth och Rydqvist (2008 s. 232) anser att skapa 
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förutsättningar för att personalen verkligen ska kunna vara delaktiga är grundläggande i 

hälsopromotivt arbete.  

 

Individanpassat och olika förutsättningar  

Intressant är de olika beskrivningarna av vad som är viktigast för respektive respondent och 

vilket fokus de lägger i sina beskrivningar. Det märks en tydlig skillnad i fokus i de två 

avdelningarna som undersökts. Ett fokus ligger på den fysiska träningen (pulshöjande 

aktiviteter) och det andra är på individens självbestämmande och möjlighet till både 

medbestämmande och att känna sig tryggare i sig själv. För att öka medarbetarnas 

medvetenhet och förståelse bör arbetsgivaren se till individen och var denne befinner sig nu 

(Hansson 2004). Det är inte fördelaktigt att prata om hälsofrämjande med fokus på 

pulshöjande när det är annat som är viktigare för att individens ska uppleva sig själv som 

trygg och självbestämmande. 

Jag tror att Landstinget i Värmland kan ha glömt bort detta lite, att det är så olika 

behov, och man får ju absolut inte jämföra olika avdelningar så, alla är vi olika. Vad är 

bäst och vad är sämst, det är ingen som vet”. (R6) 

Det har, av en av avdelningarna, uttryckts en frustration över svårigheten med att träffas hela 

arbetslaget och göra gemensamma aktiviteter. De två avdelningarna är som nämnt olika 

varandra där en har en arbetsgrupp som träffas varje dag, äter lunch tillsammans, har 

arbetsplatsträffar på arbetsplatsen och som träffas och tränar tillsammans. Den andra 

avdelningen är inte samlade mer än vid arbetsplatsträffar eller om det är någonting annat 

ordnat för hela gruppen. När de väl träffas på till exempel arbetsplatsträffar är det på en plats 

som de alla behöver åka till. Det råder skilda meningar angående hur arbetsplatsträffar i 

hälsofrämjande syfte upplevs, men gemensamt bland alla respondenter är att de önskar ett 

större deltagande när de ska träffa alla tillsammans.  

Jag tycker att vi får bra information, men alla vill nog inte… Nu ska jag åka dit också, 

nej det har jag ingen lust med. Det är ju så. De tar det inte som att nu ska jag få bra 

information ….Jag tror att de tycker det är tråkigt om jag säger så. Träffen är inte 

rolig, nej… de tänker inte att nu ska jag få träffa mina arbetskamrater igen, vad kul. 

(R4) 

Medarbetarrespondenter uttrycker viss frustration över att inte kunna känna sig som en stor 

och gemensam grupp som kan skapa nya hälsofrämjande rutiner tillsammans. De såg inte att 

de i sin situation hade möjligheten att till exempel börja träna eller förändra sin situation så 

som det, enligt respondenterna, verkar vara tänkt med hälsofrämjande arbetsplatser. De tyckte 

heller inte att alternativen var tydligt presenterade för dem.  

Jag tycker att vi är en grupp på utsidan, på så många olika håll. Det är skillnad, som på 

sjukhuset, där har vi vår grupp och ”nu samlas vi, … idag går fem av oss på träning på 

lunch ”… och det gjorde vi då. Medan här då… det är så svårt att träffas alla har olika 

tid. Och alla är utspridda på olika håll. (R4) 
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Vad som dock framkom genom intervjuerna med medarbetarna är att alla medarbetare, på 

båda arbetsplatserna, upplevde att de var nöjda med närmsta chefens insats. De respondenter 

som är mer tveksamma till hälsofrämjande arbetsplatser är också de respondenter som 

upplever att informationen inte har varit särskilt bra och tydlig och att det inte har presenterats 

något som egentligen passar dem i aktivitetsväg. Åkerlind et al. (2013) poängterar att om inte 

medarbetare upplever de hälsofrämjande åtgärderna på det sätt som arbetsgivaren tänkt sig 

blir samarbetet för att nå målen svårt.   

 

4.3 Individens förhållningssätt 

            4.3.1 Individen är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet 

Reflektioner bland medarbetarrespondenter och chefer visar att hälsofrämjande arbetsplatser 

har påverkat dem genom att göra dem mer medvetna om sin egen hälsa men också om andras 

välmående och hälsa. En förändring så som arbetet med att implementera hälsofrämjande i 

organisationen Landstinget i Värmland kräver inte bara en tydlighet från arbetsgivaren eller 

starka och lyhörda ledare utan också medarbetarens hängivenhet och vilja till att förändra. 

Hansson (2004 s. 122) anser att individen ska vara en aktiv deltagare för att hälsofrämjande 

arbetet ska blir bra.  

Samtidigt som det märks en tydlig osäkerhet och otydlighet kring vad hälsofrämjande är när 

det ska bryta ned det till konkreta saker som avdelningen och individen kan syssla med är det 

ändå tydligt att majoriteten av respondenterna har anammat ”tänket” och försöker att bidra 

med vad de kan. Vad som tydligt går att utläsa är att de som inte anammat det hälsofrämjande 

arbetssättet är de som inte heller tydligt ser sin roll i det arbete eller än mindre ser något 

tydligt mål eller mening med det. Respondenter har uttryckt att de inte kan sitta och vänta på 

att arbetsgivaren ska göra någonting för att deras hälsa ska fortsätta att vara bra eller kunna bli 

bättre utan att det är upp till dem själva att ta ansvar och bidra, annars händer ingenting. De 

menar inte bara att det inte händer så mycket från arbetsgivarsidan utan att de själva inser att 

de behöver vara en del av arbetet för att det ska leda till någonting bra.  

Jo, allt kan man ju inte säga att arbetsgivaren ska göra för att jag ska må bra, utan man 

får ju göra nåt själv. (R1) 

Individen har en stor roll i att en organisation ska lyckas med förändringar inom 

hälsopromotion (Hansson 2004). Om inte individen vill vara delaktig eller ta ansvar kommer 

förändringen aldrig att falla ut positivt (Lewin 1947; Hansson 2004). För att få med sig 

individen under förändringsprocessen krävs det att arbetsgivaren tydliggör stegen i processen 

men framför allt engagerar individen och skapar förutsättningar för att denne ska kunna ta 

ansvar och bidra med sitt engagemang (Winroth & Rydqvist s. 58; Åkerlind 2013).  
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Öka deltagandet 

Flera respondenter har också berättat att de försöker inspirera andra till att vara med på 

aktiviteter som anordnas av avdelningarna. Det som dock en majoritet av både arbetsgivar- 

och medarbetarerespondenter har uttryckt är att det tyvärr är några som inte visar intresse och 

att det är svårt att få med dem i aktiviteter och få något engagemang av dem. De är med på de 

aktiviteter som är obligatoriska (på arbetstid) men inte på någonting som är på fritiden. Flera 

respondenter berättar att fritiden är helig för många och att en anledning till lågt deltagande på 

aktiviteter på fritiden beror just på att många ogärna stannar kvar efter arbetet för att göra 

något hälsofrämjande. Det klargörs också av både respondenter och chefer att anledningar inte 

bara är ointresse utan att det beror på, till exempel, att individen måste prioritera familjen först 

om partnern jobbar skift, eller om tåget eller bussen hem går en viss tid. Samtidigt måste 

individen bestämma sig för att göra någonting som kan bidra till bättre hälsa, för både sig och 

gruppen (Winroth & Rydqvist 2008). Det är inte bara sig själv individen har att ta hänsyn till 

utan också arbetsgruppen. Varje individ har också ett ansvar att bidra till en god arbetsmiljö 

och ett gott arbetsklimat. Alla medarbetarrespondenter och även chefer berättar att de 

uppskattar om medarbetarna visar att de vill vara delaktiga och ta sitt ansvar för gruppen men 

att det inte sker tillräckligt ofta. Angelöw (2002) hävdar att för att få en friskare arbetsplats 

behöver medarbetarna ha inflytande och uppleva delaktighet. Detta leder enligt författaren till 

att den negativa stressen minskas. 

Uppmuntran, jag kan uppmuntra andra till att vara med. (R5) 

Flera respondenter som inte är med på de aktiviteter som inte är obligatoriska berättar att de 

hellre åker hem och gör det som de själva uppskattar som hälsofrämjande. Anledningen är 

både tillgänglighet och att då får de göra det som de tycker om, till exempel promenad med 

sin partner, cykla eller yoga.  

Jag vill ju att alla ska må bra. Alla behöver ju inte ta en promenad. En del mår ju bra 

att gå på konserter, museum det främjar ju också hälsa. Att sjunga i kör. Eftersom jag 

är aktiv själv så har det ju blivit mest sådana saker. (R3) 

För att avdelningarna ska lyckas med det hälsofrämjande arbetet krävs att medarbetarna vill 

satsa på det, vill de inte det så går det inte att bedriva hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen 

(Hansson 2004 s. 197).  

 

4.3.2 Självbestämmande stärker individen 

Det som har betonats som en tydlig framgångsfaktor hos en av avdelningarna för att 

medarbetarna ska må bättre och uppleva sig själva som starkare och mer självgående är att de 

fått sin egen dator och utbildats i att använda den på arbetet. Detta är märkbart betydelsefullt 

för respondenterna. De berättar att de har fått lära sig att använda datorn på många sätt och att 

de tidigare fått förlita sig på att andra gör saker åt dem, till exempel, beställningar. Starrin 

(2007) och Tengqvist (2007) hävdar båda att empowerment innebär självkänsla och att 

människor har lika värde och rättigheter. Det märktes på medarbetarrespondenterna att de 
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påverkades positivt av att få en egen dator och att de växte med uppgiften och förtroendet. Att 

respondenterna har fått tillgång till egen dator och lärt sig att kontrollera och bestämma själva 

hur de kan använda den skapar möjlighet till medbestämmande som Theorell (2003) likställer 

med empowerment. Utbildning av medarbetare är enligt Thomsson och Menckel (1997) ett 

bra sätt att stärka deras självförtroende på. Det framträdde tydligt under intervjuerna med de 

respondenter som blivit utbildade i att använda datorn att deras självförtroende var stärkt av 

detta.  

Jag kan handla mina varor tex. Förut var jag tvungen att ta kontakt med sjukhuset. Så 

fick en beställa och så kom det hit och så där men nu kan jag göra allting sådant själv 

[…] Ja, ja nu kan jag söka semester själv och kolla vad jag har i lön, utan att jag 

behöver besvära de här, tex de har ju hjälpt mig under alla år förut. Det kan jag göra 

själv. (R2) 

I de grundläggande intervjuerna berättades att de ansvariga för hälsofrämjande arbetsplatser 

vill att avdelningarna ska få stor frihet i hur de tar sig an det hälsofrämjande arbetet i syfte att 

få dem att känna att de själva kan påverka. Detta ligger i linje med det Winroth och Rydqvist 

(2008 s. 247) hävdar som viktigt: att få de som är berörda av hälsoarbetet till att själva vilja 

påverka sin hälsa. Hansson (2004 s. 75) menar att genom att kunna påverka sin egen hälsa och 

de faktorer som inverkar på hälsan ges individen en möjlighet att bli mer delaktig. 

Respondenterna tycker att det absolut är hälsofrämjande att kunna sköta sig själv och känna 

sig kompetent. Cheferna lyste upp när de berättade om framsteg de ser hos individen. 

Empowerment kan leda till att individen har möjlighet att fatta hälsofrämjande beslut genom 

att individen upplever kompetens och självförtroende (Kostenius & Linqvist 2006). Detta 

innebär att respondenterna tar kontroll över sin hälsa när de tillåts att ta eget ansvar och vara 

delaktiga.  

Majoriteten av medarbetarrespondenterna berättar att de upplever en stor frihet i hur de får 

ledigt. De upplever detta som hälsofrämjande och berättar att de skapar ett lugn i vardagen 

eftersom de inte behöver oroa sig för att få ledigt plus att de också har fått beviljat 

sommarsemester de veckor som de bad om. Detta värdesätter de och poängterar att deras chef 

är tillmötesgående och angelägen om att de ska känna sig stärkta som individer och duktiga på 

det de gör. Allt detta verkar skapa en känsla av glädje och entusiasm för arbetet hos dessa 

individer.  

Vi får faktiskt önska när vi vill ha semester, ibland måste man kompromissa och flytta 

någon vecka hit eller dit. Men än så länge har vi inte behövt dela upp det i perioder. 

(R2) 

Känslan av att kunna prestera men också att kunna bestämma själv över när och hur det ska 

ske ger en värdefull upplevelse för individen. Individen upplever ofta mer arbetsglädje om det 

finns möjlighet att påverka (Angelöw 2002). Respondenten som uppvisar mest motstånd till 

det hälsofrämjande arbetet verkar dock vara den individ som upplever sig må bäst. 

Respondenten uttrycker att hälsan är god och att arbetet skapar glädje; respondenten 

värdesätter promenader, yoga, cykelturer, simning och att bara sitta i soffan och ta det lugnt. 

Anledningen till att denne respondent inte har anammat det hälsofrämjande tänket på 
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arbetsplatsen är dels att förståelsen för vad det ska leda till inte finns, dels att respondenten 

inte upplever delaktighet eller kontroll över arbetet med hälsofrämjande arbetsplatser. De 

respondenter som inte har möjligheten till flex-timmen säger alla att de skulle vilja ha tillbaka 

timmen som de tidigare fick till träning på arbetstid.  

Ja jag skulle vilja ha tillbaka den timmen och ta en promenad i veckan eller dela upp 

den i kvartar. Förr så hade de att man kunde gå en timmes promenad i veckan….ja… 

fast det tog de bort [...].. Det tycker jag var väldigt väldigt synd. Nu när det skulle 

passa mitt på dagen, det vore guld värt. (R2) 

Respondenterna påpekar att det skulle vara hälsofrämjande att själv få bestämma att ta en eller 

flera promenader på arbetstid. Att inte få bestämma över detta själv minskar känslan av 

självbestämmande och upplevelsen av att vara delaktig. Thomsson & Menckel (1997) påstår 

att hälsofrämjande på arbetsplatsen påverkar både hälsan och självkänslan hos medarbetare 

men att hälsofrämjande på arbetsplatsen också påverkas av faktorer i individens livsstil samt 

fysisk och psykosocial miljö. Detta innebär att alla medarbetarna bidrar med olika 

erfarenheter och bakgrund till det hälsofrämjande arbetet. Även WHO (2002) belyser 

delaktighet som nödvändigt för att hälsofrämjande arbetet ska lyckas, de menar att ledarskapet 

är av betydelse för resultatet och att det viktigaste är att se till individens kompetens, 

autonomi och känsla av sammanhang.  

 

            4.3.3 Motivation leder till engagemang 

Alla respondenter från avdelningen som sällan träffas uttryckte tydligt att det vore mycket 

enklare att arbeta hälsofrämjande om de till exempel kunde träffas som grupp och träna, 

promenera, prata kost och laga mat. De anser att det skulle motivera dem till fysisk aktivitet 

om de hade en grupp att göra det tillsammans med eftersom gruppen kan motivera dem. 

Väsentligt är att de känner meningsfullhet till beteendet men också att de upplever 

samhörighet vilket skapar motivation (Deci & Ryan 2002). Respondenterna som inte har 

förståelsen för det hälsofrämjande arbetet kan inte heller känna sig kompetenta i uppgiften 

och heller inte autonoma eftersom de inte riktigt vet hur och vad de ska göra. Uppgiften är 

otydlig för dem och de förstår inte vad som förväntas av dem vilket sänker motivationen 

(Deci & Ryan 2002).  Det finns de respondenter som engagerar sig, men som tappar 

motivation pågrund av att de inte tycker arbetsgivaren i stort bidrar med sin del i arbetet. 

Arbetsgivaren gör inte så mycket för att jag ska må bra […] de gör nog ingenting. 

Sen så finns ju det där bidraget…. Det tycker jag är ganska värdelöst, jag ser det så 

här….jag kan ändå inte utnyttja de där pengarna! Jag tränar jätte mycket men ändå 

kan jag inte använda dem. De pengarna är oåtkomliga för mig. Det tycker jag är jätte 

konstigt. Men vad det gäller arbetet på avdelningen så har vi ett jätte bra arbete (med 

hälsofrämjande). (R5) 

Individer behöver motiveras för att vara effektiv i sin del av förändringsarbetet. En 

medarbetare utan motivation för uppgiften ger oftast ingen bra arbetsmiljö eftersom det 

avspeglar sig på stora delar av avdelningen när någon inte engagerar sig eller visar att de bryr 
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sig (Angelöw 2002). Deci och Ryan (2002) menar att ju mer individen förstår av uppgiften 

och kan internalisera den, desto mer kompetent upplever sig individen och blir mer motiverad 

till att utföra uppgiften utan yttre styrning. Individen utför arbetet för att denne själv uppfattar 

det som glädjefyllt (Deci & Ryan 2002). Även Jakobsson & Aronsson (2014) hävdar att 

individens upplevelse av meningsfullhet i arbetet och att denne får känna sig kompetent ökar 

individens inställning till förändringen.  

Flera respondenter påpekar att de önskade sig att fler deltog i de regelbundna aktiviteterna 

som varje avdelning själva försöker ordna för sina medarbetare. Det skiljer sig stort mellan de 

olika avdelningarna i vad de gör tillsammans för att främja hälsan. Detta beror till stor del på 

de förutsättningar som deras arbetsplatser ger dem. Hagberg (2007) menar att om individen 

upplever glädje och motivation av att utföra aktiviteten ger det bättre effekt och resultat av det 

hälsofrämjande arbetet än om individen skulle träna fysisk träning som denne inte uppskattar 

eller upplever som glädjefull. För att skapa engagemang hos personalen behöver 

arbetsgivaren se till att medarbetarna upplever uppgiften eller förändringen som viktig 

(Angelöw 2010). Angelöw (2010) anser att ser individen tydligt vad förändringen ska leda till 

ökar också motivationen för att delta. 

Den avdelningen som faktiskt träffas dagligen och kan ha regelbundna träningstillfällen tyckte 

att det som motiverade dem mest till träning var det som de kallar för flex-timmen. Detta är 

enligt respondenterna en kreativ lösning på vad arbetsgivaren kan göra för att främja deras 

hälsa.  

Det är den här flex-timmen. Det sporrar en. Jag försöker att träna tre tillfällen så att jag 

får en flex-timme. (R3)   

Arbetsglädje tillsammans med gemenskap och gott samarbete är det viktigaste för att skapa 

friskare arbetsplatser (Angelöw 2002 s. 74). Detta innebär att desto tydligare Landstinget i 

Värmland är i sitt arbete med att tydliggöra mål och syfte med hälsofrämjande arbetsplatser 

desto högre motivation kommer de att skapa hos sina medarbetare.  

Man är ju lite nyfiken på det här med hälsa, det är alltid intressant, klart att en vill göra 

det som är bra. Och finns det nya idéer så är det spännande. (R6)  
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5. Sammanfattande diskussion    

Syftet med studien är att undersöka hur medarbetare inom Landstinget i Värmland uppfattar 

och upplever arbetsgivarens hälsofrämjande arbete med att behålla och förbättra hälsan hos 

sina medarbetare. De tre forskningsfrågor som ämnas besvaras är:  

 

1. Vad gör arbetsgivaren för hälsofrämjande arbete som syftar till att bevara och  

    förbättra hälsan hos sina medarbetare?  

2. Vad upplever medarbetare att arbetsgivaren gör för att främja deras hälsa? 

3. Vilka svårigheter och möjligheter ser arbetsgivare och medarbetare med det  

    hälsofrämjande arbetet? 

Detta kapitel sammanfattar vad analysen har gett genom att presentera hur syftet har uppfyllts 

och hur frågeställningarna har besvarats. Detta sker genom en presentation av viktiga 

slutsatser. Sen följer en diskussion om slutsatser och vad som skulle kunna ha gjorts 

annorlunda i studien och kapitlet avslutas med förslag på framtida forskning.   

 

 

5.1 Slutsatser 

            5.1.1 Vad gör arbetsgivaren för hälsofrämjande arbete som syftar till att bevara och  

         förbättra hälsan hos sina medarbetare? 

Landstinget i Värmland erbjuder medarbetare en möjlighet till bättre hälsa genom delaktighet 

i hälsofrämjande arbetsplatser. Alla medarbetare har också rätt till ett friskvårdsbidrag, det 

gäller även de som inte är med i hälsofrämjande arbetsplatser. För de som är med i 

hälsofrämjande arbetsplatser utser varje avdelning två hälsoinspiratörer som utbildas för att 

inspirera medarbetarna till nya vanor kring exempelvis kost, sömn och fysikaktivitet. De 

utbildas genom föreläsningar, nätverksträffar och andra utbildningar. Landstinget i Värmland 

erbjuder också utbildning och vägledning till chefer och medarbetare inom det hälsofrämjande 

området. De erbjuder en  hälsoscreening till alla som arbetar på de avdelningarna som går 

med i hälsofrämjande arbetsplatser, vilket ger en möjlighet att veta var det krävs mest arbete 

och åtgärder för att främja individens hälsa. De erbjuder fysisk aktivitet på arbetstid till de 

som är med i hälsofrämjande arbetsplatser, med en viss variation i hur det kan se ut för att 

passa respektive verksamhet. 

Landstinget i Värmland erbjuder stöttning av HR-personal vid implementering av det nya 

tankesättet där de låter medarbetaren och arbetsgruppen, där det är möjligt, till stor del själva 

få bestämma över och kunna kontrollera hur de ska gå tillväga i sitt hälsofrämjande arbete. 

Något som ska underlätta för individen är tillgång till och introduktion av dator för att lättare 

kunna göra inköp, beställningar, semester- och ledighetsansökan men också för att möjliggöra 

kommunikation mellan de som inte träffas dagligen i sin arbetsgrupp inkluderat chefen. 

Hälsoduken (arbetsmaterial vid introduktion av hälsofrämjande arbetsplatser) ger en dialog 

kring den specifika arbetsplatsens behov för att kunna främja hälsan hos sina medarbetare. En 
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del av medarbetarna erbjuds en frihet i hur de får ta semester. Vidare erbjuds gratis 

gruppträningstillfällen efter arbetstid för en del. 

 

            5.1.2 Vad upplever medarbetare att arbetsgivaren gör för att främja deras hälsa? 

Medarbetare inom Landstinget i Värmland, i form av hälften av respondenterna, anser att 

deras arbetsgivare i det stora hela inte gör så mycket för att främja deras hälsa. Viktigt här är 

att tydliggöra att alla respondenter, vid frågan om vad deras arbetsgivare gör för att de ska 

behålla eller förbättra hälsan, har sett ”Arbetsgivaren” som organisationen i stort och sin egen 

avdelning och chef som någonting ”annat”. Medarbetarrespondenterna anser att Landstinget i 

stort inte gör mer för dem än att erbjuda ett friskvårdsbidrag som många av dem ändå inte kan 

utnyttja. Anledningen till att de inte kan utnyttja det är att det bara kan användas till vissa 

begränsade aktiviteter vilket skapar missnöje hos respondenterna. Respondenterna tycker att 

arbetsgivaren bör anpassa bidraget samt andra hälsofrämjande åtgärder till att blir mer 

individanpassade. De som använder bidraget, tre av sex respondenter, upplevde större stöd av 

arbetsgivaren.  

Vad majoriteten noga poängterade och pratade glatt om var att deras avdelning och närmsta 

chef gjorde ett bra jobb med det lokala hälsofrämjande arbetet. Chefer uppskattades för deras 

initiativtagande och tydlighet överlag, det är arbetsgivaren i stort som medarbetarrespondenter 

har kommenterat negativt. På båda avdelningarna är de nöjda med vad som ändå har 

förändrats under senaste åren; både fysisk och psykisk arbetsmiljö har förbättrats genom att de 

har börjat med det hälsofrämjande arbetet. De upplever att det är på väg åt rätt håll men en del 

är osäkra på om det verkligen är det hälsofrämjande arbetet som har gett resultat eller om det 

är organisatoriska förändringar i stort. Alla respondenter upplever att de trivs bra på sitt arbete 

och de känner sig uppskattade av både kollegor och chefer.  

En klar majoritet uppskattar det arbete som chefer och hälsoinspiratörer gör för att främja 

deras hälsa vilket kan vara gruppträningar efter arbetstid, eller gemensam matlagning. De som 

träffas dagligen i sitt arbete är mer positiva till vad hälsoinspiratörerna kan göra än den andra 

gruppen där de inte träffas så ofta. Det erbjuds inte samma saker på grund av att deras 

arbetssituation ser annorlunda ut. De sistnämna är i stället väldigt nöjda med sin dator och 

utbildning för den samt att de har en frihet i hur de får ta semester och ledigt. De som har flex-

timmen är väldigt nöjda med den, och de som är utan den förstår inte varför de inte kan få 

samma förutsättningar till fysisk aktivitet. Medarbetarna upplever föreläsningarna som bra 

men har svårt att applicera innehållet i deras egen vardag. De uppfattar eller inte stöd från HR 

i den utsträckning de önskat. Hälsoduken har det pratats positivt om av de som nämnt den, 

men det är mestadels hälsoinspiratörer och chefer. 

Medarbetarna upplever mer stress över att de fritt får bestämma hur det hälsofrämjande 

arbetet ser ut än att de ser det som positivt och att det skapar kreativitet. För flera av dem 

skapar det otrygghet och osäkerhet. De upplever också en brist i att det nya hälsofrämjande 

tänket inte genomsyrar hela organisationen, från ledning till verksamheterna.  
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            5.1.3 Vilka svårigheter och möjligheter ser medarbetare och arbetsgivare med det  

         hälsofrämjande arbetet? 

Medarbetares upplevda svårigheter med det hälsofrämjande arbetet är hur de faktiskt kan 

samlas som grupp och träna eller göra annat som främjar hälsan. En annan svårighet är att det 

som erbjuds inte är tillräckligt tillgängligt för individen. Ett exempel på det är att 

friskvårdsbidraget inte går att utnyttja trots att de tränar flera dagar i veckan eller att den 

fysiska arbetsplatsen inte erbjuder möjlighet till att träffas som grupp och inspirera varandra 

till bland annat fysisk aktivitet. Vidare är det svårt för individen att se målet med 

hälsofrämjande arbetsplatser och ibland verkar även vägen dit vara otydlig för flera 

medarbetarrespondenter. För liten involvering av HR-staben upplevs också som en svårighet 

eftersom det bidrar till att hälsoinspiratörer och medarbetare blir osäkra på meningen med 

hälsofrämjande och framför allt inte ser hur de kan bryta ned ”tänket” till konkreta åtgärder på 

sin specifika arbetsplats. En annan svårighet som de upplever är att de inte lyckas få med fler 

till de gemensamma aktiviteterna, det är oftast samma folk som kommer. Ofta är det de som 

även tränar annars också.   

Medarbetarna ser möjligheter med hälsofrämjande arbetsplatser genom att de har blivit mer 

medvetna och tänker på hur de rör sig, att de lyfter rätt, vad de äter, hur viktigt det är med 

sömn och hur de kan ge arbetskamraten positiv feedback för att stärka den individen. De är 

mer öppna för andras sätt att tänka och ser att de själva är kapabla till mer nu än innan de gick 

med i hälsofrämjande arbetsplatser. De har en större förståelse för vad som påverkar deras och 

andras hälsa och vet bättre vad de kan göra för att bestämma åt vilket håll de ska röra sig på 

hälsokontinuumet. 

Arbetsgivaren upplevda svårigheterna med det hälsofrämjande arbetet är först och främst hur 

det ska utvärderas med en hög grad av vetenskaplighet. HR upplever att ledningen vill ha 

bevis på att satsningen på det hälsofrämjande arbetet verkligen förväntas ge resultat i 

minskade sjuktal och sparade pengar. Svårigheten med det är att mycket av det som 

hälsofrämjande arbetsplatser ger är på en subjektiv nivå där det bara är individen själv som 

upplever en förbättring av hälsan dels genom nya sundare värderingar men också genom en 

ökad känsla av sammanhang. En svårighet har visat sig vara hur de ska göra alternativen mer 

tillgängliga för individen och få med de som hittills inte visat intresse. En annan svårighet är 

också hur HR ska nå ut till de avdelningar som inte är med i hälsofrämjande arbetsplatser och 

som inte har visat något intresse för att vara med. En tydlig svårighet är också att 

arbetsgivaren inte lyckas få alla medarbetare att se sammanhanget mellan hälsofrämjande och 

god hälsa. Ser inte individen meningen med hälsofrämjande arbetsplatser kommer den heller 

inte att kunna anamma konceptet och meningen med det. En viktig svårighet är att det inte 

finns direkta samarbetsarenor för chefer, HR och ledning i hur de ska ta sig an det nya 

tankesättet med hälsofrämjande. Jag anser att det är en nyckelfaktor i att arbetet verkligen ska 

kunna utvecklas till det som visionen säger, att alla avdelningar ska vara med i 

hälsofrämjande arbetsplatser och vara certifierade år 2021.  

Arbetsgivaren ser också möjligheter med det hälsofrämjande arbetet, vilka bland annat är att 

det går att påverka individer till att leva sundare och ändra sina levnadsvanor till att bli mer 

hälsosam. Detta främjar hälsan hos både individ och arbetsgrupp. Chefer ser en möjlighet i att 
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det inte blir lika stor sjukfrånvaro och att personalens självkänsla ökar och de blir tryggare i 

sig själva. HR-medarbetarna ser att det hälsofrämjande arbetet skapar medvetenhet inte bara 

hos de individer som är med i hälsofrämjande arbetsplatser utan också hos de som inte är 

med. Alla ser möjligheten att arbetet ger ringar på vattnet och att fler vill vara med. När 

avdelningar börjar bli certifierade ser HR som en möjlighet att få med fler och att det ska 

locka till större engagemang.  

Avslutningsvis kan denna studie bidra med något nytt genom att redovisa ny kunskap för 

Landstinget i Värmland inom ramarna för det hälsofrämjande arbetet.  

 

 

5.2 Diskussion  

            5.2.1 Motion och empowerment 

I diskussionen om hälsopromotion och hälsofrämjande är det viktigt att inte fokusera allt för 

mycket på bara hälsa och motion. Motion är självklart en stor del till att människor mår bra 

men det bör inte bara fokuseras på det. Hälsa i dagens samhälle förknippas mycket med kost, 

dieter och motion vilket gör att hälsopromotion som begrepp kan vara svårt att förstå. Hälsa 

förknippas indirekt med motion och gå ner i vikt. Vad studien fått mig att inse är att det är 

värdefullt att se till andra delar som skapar eller bibehåller hälsan hos individen. Många 

gånger tas det förgivet att vad människor vill ha, eller bör vilja ha, måste vara det samma som 

jag själv vill. Bara för att fokus på motion är hälsofrämjande för mig behöver det inte betyda 

det för en annan. Att i stället fokusera på att få individen att känna sig trygg i gruppen, att 

känna sig självbestämmande och autonom samt trygg i sig själv och sina kunskaper är många 

gånger minst lika givande som motion. Det handlar framför allt om att individanpassa det 

hälsofrämjande arbetet och de åtgärder som presenteras. Jag menar att hälsofrämjande arbete 

innebär både motion och empowerment. 

 

            5.2.2 KASAM 

Jag ser att KASAM har stor betydelse för hur det hälsofrämjande arbetet i Landstinget i 

Värmland kommer att få genomslagskraft i hela organisationen. De viktiga begreppen i 

Antonovskys teori är meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet och de påverkar alla hur 

individen ser ett sammanhang. Sammanhang är nödvändigt för att individen överhuvudtaget 

ska kunna ta till sig förändringen som sker i och med det hälsofrämjande arbetet. Dessa tre 

begrepp är avgörande faktorer som måste tillgodoses på avdelningsnivå men även på högre 

nivå inom organisationen. Varje individ måste se en meningsfullhet i det hälsofrämjande 

arbetet och tar bekymmer på vägen mer som en utmaning än som en börda. Individen bör vara 

lyhörd för andras känslor och att andra människor är viktiga för individens egen hälsa. Viktigt 

är att alla medarbetare inom Landstinget i Värmland kan uppleva begriplighet med 

hälsofrämjande arbetsplatser där de kan förklara både inre och yttre saker som sker och där 

målet med arbetet är tydligt för dem. Avslutningsvis är hanterbarhet ett måste för att individen 

ska uppleva kontroll och en känsla av att själv få styra och ta beslut. Utan känsla av 

sammanhang i alla systemnivåer blir det svårt för Landstinget i Värmland att motivera 
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medarbetare att arbeta gemensamt mot certifiering av hälsofrämjande arbetsplatser och ett 

fortgående hälsofrämjande tänk. 

 

            5.2.3 Utbildning av ledning, chefer, HR-medarbetare och andra ledare i hälsofrämjande 

Det kommer bli svårt för de ansvariga för hälsofrämjande arbetsplatser att räcka till när de ska 

implementera hälsofrämjande arbetsplatser i hela organisationen. Tanken är att det 

hälsofrämjande arbetet ska systematiseras på avdelningarna men det är en lång process innan 

avdelningarna till stor del själva klarar att stå för det arbetet. Här anser jag att det krävs mer 

utbildning inom organisationen så att det hälsofrämjande tänket genomsyrar hela 

organisationen. Genom min studie har jag fått uppfattningen av att eldsjälarna för 

hälsofrämjande arbetsplatser arbetar hårt för det, men att de inte har ledningen med sig i hela 

processen. Det har uttryckts att det inte finns arenor för samarbete kring det nya arbetssättet 

och att arbetsgivaren inte heller har anammat det hälsofrämjande tänket helt och hållet. Detta 

visar sig genom att de olika respondenterna inte tydligt ser vart de är på väg i sitt 

hälsofrämjande arbete. Processen är inte tydlig från början och som medarbetare på de olika 

systemnivåerna är det inte helt lätt att se var och hur det är tänkt att arbetet ska landa. 

Landstinget i Värmland har valt ett arbetssätt som borde gå att utläsa i alla delar av 

organisationen. Det är en tidskrävande process att implementera det i de olika avdelningarna 

och det krävs stor stöttning av ledning, HR och chefer. Vad som troligtvis gör processen 

svårare är att HR själva inte är med i hälsofrämjande arbetsplatser. Om arbetsgivaren vill att 

avdelningar ska anamma det hälsofrämjande tänket och att organisationen ska vara en 

attraktiv arbetsplats bör frontfigurerna även själva ha anammat konceptet. Det är en viktig del 

i arbetet med att få med de andra avdelningarna och det skulle ge bättre trovärdighet och 

pondus till HR-staben om de själva arbetade målmedvetet med sin egen hälsa och 

förutsättningar för det.    

 

            5.2.4 Reflektion 

En reflektion om studien är att de undersökta avdelningarna skiljer sig i arbetssätt, kultur och 

individer vilket ger olika förutsättningar för det hälsofrämjande arbetet. Inte att den ena 

avdelningen inte kan arbeta med det, utan att de får arbeta på två skilda sätt för att kunna 

uppnå satta mål. Till följd av att avdelningarna är olika och har olika förutsättningar i 

kombination med att jag lärde mig mer om hälsofrämjande under undersökningens gång 

ändrades delvis fokus i intervjuerna. Inledningsvis hamnade fokus mycket på fysiska 

aktiviteter för främjande av hälsan medan det avslutningsvis blev fokus på livsvärden och 

individens egen utveckling som människa. Båda fokus leder till bättre hälsa men det är två 

skilda tillvägagångssätt för att främja hälsan. Detta ger viktiga resultat till studien och anses 

inte minska trovärdigheten, snarare har det berikat analysen och vad denna studie kan bidra 

med.  

Urvalsprocessen kan diskuteras då chefer själva har valt de medarbetarrepresentanter som ska 

representera deras avdelning, vidare har också avdelningar valts på ett sätt som inte var 
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slumpen. Detta kan påverka resultaten men jag anser att respondenterna har varit en blandning 

av positivt och mindre positivt inställda till det hälsofrämjande arbetet vilket ger en trovärdig 

bild av hur det kan se ut på avdelningarna. Det som skulle kunna göras bättre är att urvalet 

inte bestäms av ena parten, utan att både arbetsgivar- och arbetstagarsidan medverkar i 

urvalsprocessen. 

 

5.3 Fortsatt forskning  

Då denna studie har vissa begränsningar i till exempel urvalsstorlek skulle det vara intressant 

att göra en liknande studie fast på ett större antal respondenter och arbetsplatser inom 

Landstinget i Värmland. Det skulle ge ett bredare spann av åsikter och erfarenheter vilket 

skulle berika studien. Jag tror dock inte att resultatet skulle ändras avsevärt, men att det skulle 

ge mer tyngd till undersökningen. 

Intressant vore också att vid intervjuer med ett större urval kunna dela upp dem i 

ålderskategorier. Jag tror inte att 90-talisterna ser lika på arbetsmiljö och arbetskrav som 50- 

och 40-talisterna gör, inte heller tror jag att de har samma inställning till hälsa och motion 

samt vad som är hälsofrämjande. Jag anser att en sådan studie skulle vara intressant eftersom 

människors upplevelser, tolkningar och krav ändras i och med ålder och en arbetsgivare kan 

ha nytta av det för att bättre kunna anpassa det hälsofrämjande arbetet efter individen eller 

gruppen.  

Det vore också intressant att forska mer kring resultat och effekter av det hälsofrämjande 

arbetet. Under min studie har jag förstått att arbetsgivare verkligen vill se resultat av det 

arbete och resurser som lägger ned på hälsofrämjande, konstigt vore det annars. Ekonomi är 

viktigt, men jag blir mer och mer övertygad om att den undersökning som skulle ge mest, för 

både individ och arbetsgivare är att undersöka vad de individer som nu är med i 

hälsofrämjande arbetsplatser ser som de viktigaste framgångfaktorerna för att bli inspirerad 

till att vilja vara med i det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen. Än viktigare kan vara att 

undersöka vad som påverkar dem till att fortsätta med främjandetänket när de lämnar 

arbetsplatsen. Samtidigt som framgångsfaktorer bör undersökas bör även svårigheter 

undersökas för att bättre kunna ta sig an de svårigheter som uppstår under processen av 

främjandetänket.  

Intressant vore också att göra en undersökning på de avdelningar som inte har visat intresse 

för hälsofrämjande arbetsplatser för att se anledningar till varför de väljer att inte ta sig an det 

nya arbetssättet.  

Avslutningsvis kan jag inte låta bli att fundera på vad resultaten skulle visa i en liknande 

undersökning som jag har gjort, fast i lite större skala, men som görs efter en satsning på att 

utbilda alla i ledningen, HR-medarbetare, chefer och andra ledare inom hälsopromotion. Jag 

tror att om Landstinget i Värmland utbildade fler av dessa inom hälsopromotion skulle 

organisationen kunna inspirera fler till att gå med i hälsofrämjande arbetsplatser. Det skulle 

också möjliggöra ett samarbete där eldsjälarna i hälsofrämjande arbetsplatser bättre kan 

förmedla till hela organisationen vad valet att vara en hälsofrämjande organisation innebär. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide Chefer 

Bakgrund 

*Hur länge har du arbetat inom Landstinget? Hur länge på denna avdelning/verksamhet? 

*Hur trivs du på ditt arbete? 

   - Fördelar/ nackdelar? 

*Hur ser dina arbetstider ut?  

*Hur många anställda har ni på avdelningen? 

*Vad är hälsa för dig? 

*Vad är ditt ansvar för hälsofrämjande arbete? 

Hälsofrämjande arbetsplats/delaktighet 

*Hur stödjer du ett hälsofrämjande arbete på din enhet? 

*Hur länge har ni varit med i Hälsofrämjande arbetsplats och vad innebär det? 

*Vad är det bästa med att vara med i Hälsofrämjande arbetsplats? 

*Hur är personalen delaktig i hälsofrämjande arbetet? 

*Hur får ni med er personalen i det hälsofrämjande arbetet?  

*Hur arbetar ni med att skapa en hälsoinriktad kultur på arbetsplatsen? 

Hälsofrämjande 

*Hur fungerar det med ledighet, flex, komp, semester för de anställda, har de möjlighet att  

  välja? 

*Tror du personalen är nöjd med vad som erbjuds? Kan ni ändra något efter personalens  

   önskemål? 

*Vad upplever du att din arbetsgivare gör för att du ska må bra? 

*Vad skulle du vilja att din arbetsgivare skulle göra för dig för att du ska kunna må ännu  

   bättre? 

*Hur skulle du vilja att hälsofrämjande arbetet utvecklades? 

*Hur stort intresse finns det för hälsofrämjande? 

*Vad tror du påverkar medarbetarens hälsa allra mest? 

Åtgärder/Förmåner 

*Hur arbetar du och hälsoinspiratörerna för att få en friskare arbetsplats? 

*Hur använder sig personalen av dessa ”förmåner”?  

*Vad skulle ni kunna göra för att fler ska utnyttja förmånerna? 

*Har personalen varit med och bestämt någonting kring vilka förmåner som ska finnas? 

*Vad skulle du och hälsoinspiratörerna kunna göra för att personalen skulle kunna må ännu  

   bättre. 

*Vilken roll spelar Landstingshälsan i det hälsofrämjande arbetet? 

 

Motivation 

*Vad tror du är främsta anledningen till att inte fler är med i Hälsofrämjande arbetsplats? 

*Vad kan arbetsgivaren, chefer, hälsoinspiratörer och andra medarbetare göra för att inspirera  

   fler till att vara med i Hälsofrämjande arbetsplats?  
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*Hur har det hälsofrämjande arbetet på avdelningen påverkat dig?  

*Vad inspirerar dig till att delta i det hälsofrämjande arbetet? 

*Vad gör arbetsgivaren/ chefen för att motivera dig till att arbeta med hälsofrämjande arbete?  

*Har du fått gå någon utbildning inom hälsa och hälsofrämjande arbete? 

*Kan du tänka dig att arbeta ännu mer med hälsofrämjande för att bli en hälso-certifierad  

  arbetsplats?  

 

*Avslutningsvis, nämn tre saker som du inte kunde före det hälsofrämjande arbetet men som  

   du kan nu. (Kunskap, fysiskt, kreativitet…vad som helst) 
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Bilaga 2 

Intervjuguide Medarbetare: 

Bakgrund 

*Hur länge har du varit anställd av Landstinget i Värmland? Hur länge på denna avdelning? 

*Hur trivs du på ditt arbete? 

   - Fördelar /nackdelar 

*Hur ser dina arbetstider ut?  

*Vad är hälsa för dig? 

Hälsofrämjande 

*Hur fungerar det med ledighet, flex, komp, semester, har du valmöjligheter? 

*Vill du ha det på annat sätt, hur?  

*Kost på jobbet?  

*Vad upplever du att din arbetsgivare, chef, hälsoinspiratör gör för att du ska må bra? 

*Vad skulle du vilja att din arbetsgivare skulle göra för dig för att du ska kunna må ännu   

   bättre? 

Hälsofrämjande arbetsplats/delaktighet 

*Hur länge har ni varit med i Hälsofrämjande arbetsplats? 

*Vad innebär det att vara med i det? vad är syftet? Målet? 

*Vad är det bästa med att vara med i Hälsofrämjande arbetsplats? 

*Vad tror du är främsta anledningen till att inte fler är med i Hälsofrämjande arbetsplats? 

*Vad kan arbetsgivaren, chefer och hälsoinspiratörer göra för att inspirera fler till att vara med  

   i Hälsofrämjande arbetsplats?  

*Hur kan du påverka det hälsofrämjande arbetet? 

Motivation 

*Vad tror du påverkar din hälsa allra mest? 

*På vilket sätt påverkar arbetet din möjlighet att delta i aktiviteter? 

*Hur har det hälsofrämjande arbetet på avdelningen påverkat dig? 

*Vad inspirerar dig till att delta i hälsofrämjande arbete? 

*Vad gör arbetsgivaren, chefen, hälsoinspiratörer för att motivera dig till att delta?  

*Kan du tänka dig att arbeta ännu mer med hälsofrämjande för att bli en hälso-certifierad  

  arbetsplats? Vet du vad kraven är samt tror du det är möjligt? Varför? 

 

*Avslutningsvis, nämn tre saker som du inte kunde före det hälsofrämjande arbetet men som  

   du kan nu. (Kunskap, fysiskt, kreativitet…vad som helst) 
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Bilaga 3 

Hälsoinspiratör 

Bakgrund 

*Hur länge har du arbetat inom Landstinget? Hur länge på denna avdelning/verksamhet? 

*Hur trivs du på ditt arbete? 

  -Fördelar/ nackdelar? 

*Vad är hälsa för dig? 

*Vad är ditt ansvar för hälsofrämjande arbete? 

Hälsofrämjande arbetsplats/delaktighet 

*Hur stödjer du ett hälsofrämjande arbete på din enhet? 

*Hur länge har ni varit med i Hälsofrämjande arbetsplats? 

*Vad innebär det att vara med i det? vad är syftet? Målet? 

*Vad är det bästa med att vara med i Hälsofrämjande arbetsplats? 

*Hur är personalen delaktig i hälsofrämjande arbetet? 

*Hur får ni med er personalen i det hälsofrämjande arbetet?  

*Känner personalen till målen med det hälsofrämjande arbetet? 

*Hur arbetar ni med att skapa en hälsoinriktad kultur på arbetsplatsen? 

Hälsofrämjande 

*Hur fungerar det med ledighet, flex, komp, semester för de anställda, har de möjlighet att  

   väja? 

*Tror du personalen är nöjd med vad som erbjuds? Kan ni ändra något efter personalens  

   önskemål? 

*Hur äter du på jobbet? Valmöjligheter?  

*Vad upplever du att din arbetsgivare gör för att du ska må bra? 

*Vad skulle du vilja att din arbetsgivare skulle göra för dig för att du ska kunna må ännu  

   bättre? 

Åtgärder/Förmåner 

*Hur arbetar du och chefen för att få en friskare arbetsplats? Vad kan ni erbjuda personalen?  

   Förmåner? 

*Hur använder sig personalen av det ni erbjuder?  

*Har personalen varit med och bestämt någonting kring vilka ak som ska finnas? 

*Är alla medarbetare inkluderade i hälsofrämjande arbetet? 

*Vad skulle du och chefen kunna göra för att personalen skulle kunna må ännu bättre. 

*Vilken roll spelar Landstingshälsan i det hälsofrämjande arbetet? 

 

Motivation 

*Hur skulle du vilja att hälsofrämjande arbetet utvecklades? 

*Hur stort intresse finns det för hälsofrämjande? 

*Vad tror du är främsta anledningen till att inte fler är med i Hälsofrämjande arbetsplats? 

*Vad kan arbetsgivaren, chefer, hälsoinspiratörer och andra medarbetare göra för att inspirera  

   fler till att vara med i Hälsofrämjande arbetsplats?  
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*Hur har det hälsofrämjande arbetet på avdelningen påverkat dig? Stress, kunskap, medveten? 

*Vad inspirerar dig till att delta i det hälsofrämjande arbetet? 

*Vad gör arbetsgivaren/ chefen för att motivera dig till att arbeta med hälsofrämjande arbete?  

*Har du fått gå någon utbildning inom hälsa och hälsofrämjande arbete? 

*Kan du tänka dig att arbeta ännu mer med hälsofrämjande för att bli en hälso-certifierad  

  arbetsplats? Vad tror du krävs? Tror du det är möjligt? Varför? 

* Avslutningsvis, nämn tre saker som du inte kunde före det hälsofrämjande arbetet men som  

   du kan nu. (Kunskap, fysiskt, kreativitet…vad som helst) 

 


