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Sammanfattning 
Friskvård innefattar fysisk aktivitet, hälsosam kost, kulturella aktiviteter och strävan efter en 

positiv självkänsla. Friskvårdsarbetet är en hälsofrämjande åtgärd som kan bidra till en mer 

hälsosam arbetsplats. Ledarskap, utbildning och delaktighet är tre aspekter som tillsammans 

bidrar till en hälsosam arbetsplats. Undersökningen har inspirerats av tre teoretiska 

utgångspunkter: empowerment, känsla av sammanhang och flowteorin. Syftet med studien är 

att undersöka hur ansvariga för hälsofrågor på arbetsplatser uppfattar och beskriver sitt arbete 

med friskvård och hälsofrämjande aktiviteter på den egna arbetsplatsen. Undersökningen har 

en kvalitativ ansats och deltagarna har valts utifrån bekvämlighets – och strategiskt urval. 

Deltagarna har intervjuats utifrån etiska aspekter och frågorna har varit semistrukturerade. Det 

empiriska materialet har analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att 

friskvårdsbidrag är en aktivitet som är mest vanlig på de arbetsplatserna som deltagit i 

undersökningen. Andra hälsofrämjande aktiviteter genomförs men det prioriteras olika på 

varje arbetsplats. Tid, resurser och utbildning är tre aspekter som intervjupersonerna uppfattar 

som hinder för arbetet med friskvård. Grunden i friskvårdsarbete är delaktighet, ledarskap, 

utbildning, tid, resurser och kommunikation. Vår slutsats är att dessa aspekter utgör en modell 

som kan vara en viktig förutsättning för att bedriva hälsofrämjande arbete på arbetsplatser. Ett 

gott ledarskap och en god kommunikation ökar medarbetarnas möjlighet till att vara delaktiga. 

Det kan öka anställdas motivation till att vilja vara aktiva och kan bidra till en förbättrad 

självkänsla samt ökad hälsa. Undersökningen kan förhoppningsvis bidra till en diskussion 

inom hälsofrämjande arbete på arbetsplatser. 

 

Nyckelord: friskvård, hälsofrämjande aktiviteter, delaktighet, empowerment, ledarskap, 

utbildning och självkänsla. 
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Abstract 
Health and wellness training includes physical activity, healthy diet, cultural activities and the 

pursuit of a positive self-esteem. The training is a health measure that can contribute to a 

healthier workplace. Leadership, training and participation are three aspects that together 

contribute to a healthy workplace. This study was inspired by three theoretical perspectives: 

empowerment, sense of coherence and flow theory. The purpose of the study is to examine 

how managers for health issues in the workplace perceive and describe their work with health 

and wellness training and health promotion activities in the workplace. The study has a 

qualitative approach and the participants have been chosen from a convenience sample. 

Participants were interviewed on the basis of ethical considerations and questions were semi-

structured. The empirical material is analyzed by using a qualitative content analysis. The 

result shows that the financial support of health and wellness training is the most common 

activity at the workplaces that have taken part in the survey. Other health promotion activities 

are carried out, but prioritized differently in every workplace. Time, resources and training are 

three aspects that respondents perceive as obstacles to the work of wellness. The basis of 

health and wellness training are initiatives participation, leadership, training, time, resources 

and communication. Our conclusion is that these aspects are the conditions necessary for the 

conduct of health promotion in the workplace. Good leadership and good communication 

allow employees to greater participation.  It can increase employees motivation to being 

active  and may contribute to improved self-esteem and greater health. Training is a health 

promotion activity that needs time, resources and commitment to be successfully 

implemented. The study will hopefully contribute to a discussion in health promotion in the 

workplace. 

 

Keywords: Health and wellness training, health activities, participation, empowerment, 

leadership, education and self-esteem. 
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Förord 
Intresset till uppsatsen växte fram genom en tidigare genomförd kurs om arbetsmiljö på 

arbetsplatser. Kursen gav inspiration till att undersöka hur hälsofrämjande arbete genomförs 

på arbetsplatser. Arbetet med det empiriska materialet har till största del skett gemensamt, 

men vissa stycken i texten har vi skrivit var för sig och därefter gått igenom tillsammans. 

Analysen av intervjuerna har genomförts enskilt och har därefter sammanställts gemensamt.  

Efterforskningar och litteratursökningar har vi mestadels gjort var för sig, vilket har bidragit 

till många olika perspektiv. Målet har varit att sätta bådas prägel på text och utformning av 

material, detta för att känna delaktighet och att skapa olika perspektiv och lärdom.  
Vi vill tacka alla som har medverkat i studiens process och bidragit med sin tid och kunskap. 

Ett stort tack vill vi även ge till våra handledare Ann- Christin Sollerhed och Britten Ekstrand 

som har stöttat, gett feedback och bidragit med energi till att kämpa vidare. Detta har gjort att 

vi har tagit oss hela vägen.  
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Bakgrund 
Begreppet friskvård började växa fram under 1970- talet, men det var dock inte förrän på 

1980-talet som begreppet blev mer allmänt (Wilkinson, 1999). I Sverige växte arbetet med att 

främja hälsa på arbetsplatser fram under 1990- talet och i början av 2000- talet blev 

långtidssjukskrivningar, utbrändhet och depression ett stort problem.  Det ledde till att 

friskvårdens betydelse för folkhälsan ökade (Bjurvald, 2004). Friskvård är en del av det 

hälsofrämjande arbetet och kan öka den arbetsrelaterade hälsan på arbetsplatser. Friskvård 

innefattar hälsofrämjande aktiviteter, det vill säga det förebygger inte bara risker utan främjar 

även arbetet till att stärka hälsa (Schærström, 2004).  Definitionen av friskvård kan beskrivas 

på detta sätt:  

Alla aktiva åtgärder som vidtas för att befrämja hälsan främst 

på individ- och gruppnivå med fokus på levnadsvanor och livsstil  

(Winroth & Rydqvist, 2008, s.38). 

Hälsofrämjande arbete är en process som kan ge människor möjlighet till att öka kontrollen 

över sin egen hälsa. Friskvård är en del i hälsofrämjande arbete och kan bidra till en förbättrad 

hälsa bland personal på arbetsplatser (Ewles & Simnett, 2005). Friskvårdsbidrag är en av de 

vanligaste satsningarna som erbjuds på arbetsplatser. Det innebär att arbetsgivaren erbjuder 

sina anställda ekonomiska resurser för hälsofrämjande aktiviteter. Den anställde kan själv 

betala avgiften för aktiviteten och därefter få ersättning för sitt utlägg. Det är dock ingen 

skyldiget för arbetsgivaren att erbjuda friskvård, men det är en vanlig åtgärd som genomförs 

(Skatteverket, 2014). En del arbetsgivare anser att friskvård inte är någon lönsam investering 

utan menar att ansvaret ligger hos individen själv (Hanson, 2004). Friskvårdsaktiviteter är en 

positiv implementering på arbetsplatser, men det får inte gå till överdrift och får inte bli den 

enda åtgärden som bedrivs inom företaget. En friskare arbetsplats kan skapas genom en 

helhetssyn samt en kombination av olika strategier (Angelöw, 2002). En hälsosam arbetsplats 

skapas genom en säker och trygg miljö och är grundläggande för individens fysiska och 

psykiska hälsa.  

Regeringens proposition från år 2002 beskriver folkhälsopolitiska målområdet fyra Ökad 

hälsa i arbetslivet genom att framhålla att ett sunt arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor 

minskar den arbetsrelaterade ohälsan och bidrar till en förbättrad folkhälsa. Målet beskriver 

även att individen bör ha kontroll över sitt arbete och ha en förståelse för vad som är rimligt 

att orka med. Det är viktigt att tänka på att arbetsgivaren har en del i ansvaret när det gäller 

anställdas hälsa. Den enskilde medarbetaren måste ha möjlighet till delaktighet och inflytande 

samt kunna utvecklas och öka sin kompetens (Regeringens proposition, 2002). Ottawa 

Charter for Health Promotion (1986) och The Luxembourg Declaration on Workplace Health 

Promotion in the European Union (1997) är två deklarationer som har i syfte att lyfta fram 

hälsofrämjande arbeten i arbetslivet.  Enligt Ottawa Charter for Health Promotion skapas 

hälsa i samband med att individen får ny kunskap. Det är viktigt att människan har förmåga 

att kunna ta egna beslut när det gäller faktorer som påverkar dess liv och välbefinnande. I 

Luxembourg Declaration on Workplace Health Promotion framgår det att det kan vara viktigt 

att arbeta i en organisation som utvecklar anställdas arbetskrav. Det behövs en balans mellan 

krav, kontroll och stöd på arbetsplatsen (Burton, 2010).  

De två stora byggstenarna inom friskvård är mat och motion, men går man ett steg djupare 

upptäcker man att det handlar om så mycket mer. Friskvård kan även handla om kulturella 

aspekter, stresshantering, alkohol, tobak, trivsel med sig själv och relationer till andra 

människor (Winroth & Rydqvist, 2008). En god hälsa innebär välmående både fysiskt, 

psykiskt och socialt (Hanson, 2004). Kultur och hälsa har ett starkt samband, vilket kan 
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återspegla sig i ett friskare och längre liv. Kultur har en lika stor positiv bidragande faktor 

som motion i folkhälsan (Region Skåne, 2013). Enligt Regeringskansliet (2013) genomförs 

det idag satsningar inom kultur och hälsa. Det innebär att forskning genomförs för att 

kartlägga de kulturella inslagen och hur det påverkar folkhälsan. Allt som stimulerar 

människans sinne på ett positivt sätt kan klassas som friskvård. 

Människan kan ha en bra fysisk hälsa, men samtidigt inte må bra psykiskt eller socialt. Många 

går till arbetet med ohälsa, det vill säga sjuknärvaro. Målet är att anställda ska komma till 

arbetet med en bra hälsa, frisknärvaro. Arbetsgivaren bör ha fokus på att frisknärvaro är mer 

lönsamt än sjukfrånvaro, vilket resulterar i att organisationer vinner på att satsa på friskvård. 

Den här aspekten är viktig att tänka på vid hälsofrämjande arbete där friskvård har stor 

betydelse (Kjellman, 2006). Kjellman (2006) förklarar även att synen på främjandet av hälsa i 

samhället är under utveckling. Tidigare var det mer fokus på ett patogent perspektiv vilket 

innebar att man inriktade sig på brister och risker, som är två centrala begrepp i ett patogent 

tankesätt. Numera fokuseras det mer på ett salutogent perspektiv, där hälsosamt och sunt är 

två begrepp som är dominerande (Se figur 1). I arbetet mot ett friskare samhälle är det viktigt 

att fokusera på positiva aspekter.  

 

 

 

Figur 1. Syn på främjandet av hälsa. Tidigare fokuserade man på ett patogent perspektiv, men idag är ett 

salutogent perspektiv mer vanligt (Kjellman, 2006).  

En viktig aspekt inom friskvård är att öppna upp möjligheterna och inte avgränsa de olika 

friskvårdsområdena. Den ansvarige bör belysa alla aktiviteter som har positiva effekter för 

hälsan för att kunna inspirera alla anställda på den aktuella arbetsplatsen. För att kunna 

inspirera människor som är inaktiv behöver man ta reda på vilka förutsättningar som behövs 

för att kunna intressera dem (Kjellman, 2006).  Ett bra ledarskap kan bidra till att skapa 

friskare arbetsplatser och en välmående personal. Kan en bra ledare dela med sig av ansvar 

och låta medarbetarna vara delaktiga kan det främja arbetsplatsen och anställda hälsa 

(Angelöw, 2002). Detta har gjort att individen har fått mer möjligheter, men det har även 

skapat förväntningar och krav på individen att vara delaktig. Friheten har blivit större i 

arbetssituationer men har samtidigt bidragit till möjligheter att arbeta utöver sin kapacitet, 

vilket kan medföra risker för hälsan (Kazemi, 2009). Om chefen har en positiv inställning till 

friskvård är det lättare att arbetstagarna tar efter den positiva känslan (Kjellman, 2006). 

Individen kan behöva hjälp med bland annat ekonomiska resurser, stöd och utbildning för att 

kunna utvecklas och skapa en god hälsa. Av dessa resurser kan förhoppningsvis motivation 

skapas till att delta i hälsofrämjande aktiviteter (Winroth & Rydqvist, 2008). 
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Tidigare forskning  
Här nedan presenteras forskning som tidigare genomförts om det aktuella ämnet. Insamlingen 

av materialet har skett via databaser och kurslitteratur. 

Hälsofrämjande arbete 
År 2011 publicerades en litteraturstudie med syftet att kartlägga forskning om hälsofrämjande 

arbete på arbetsplatser i Norden. Sverige och Finland ligger enligt litteraturstudien lika när det 

gäller hälsofrämjande arbete på arbetsplatser men Sverige genomför fler interventionsstudier 

än Finland. Hälsofrämjande arbete har en positiv utveckling i Norden. Utvecklingen visar sig 

genom demokratiskt arbete, möjlighet till företagshälsovård samt ett bra samarbete mellan 

arbetsgivare och fackföreningar. Genom att tillåta anställda att vara delaktiga i beslutsfattande 

processer finns det möjlighet att de har lättare att anpassa sig till arbetsplatsen. Detta gör 

också att anställda kan känna sig mer engagerade på arbetsplatsen (Torp, Eklund & 

Thorpenberg, 2011).  Anställdas möjlighet till delaktighet på arbetsplatser är även något som 

Hanson (2004) poängterar. En framgångsfaktor inom hälsofrämjande arbete är att varje 

människa får möjlighet att vara med och påverka beslut på arbetsplatsen. Ett demokratiskt 

synsätt har blivit ett sätt för ledning och arbetsgivare att inkludera anställda i organisationen, 

vilket är en god egenskap att ha när man besitter en ledande position.  För att få en positiv 

effekt när en förändring ska åstadkommas inom friskvård är det viktigt att förmedla budskapet 

på rätt sätt till medarbetarna. Om processen hanteras på ett sätt som alla anställda känner sig 

delaktiga i, skapar det i sin tur motivation och energi, som bidrar till ett positivt resultat. Det 

är viktigt att finna bra balans mellan delaktighet och en god pedagogik - det vill säga att det är 

positivt att ha en god kommunikation med sina anställda (Hanson, 2004). Även Rongen, 

Robroek, van Lenthe och Burdorf (2013) belyser att det är viktigt att ge anställda frihet att 

bestämma över sin egen delaktighet och vad de vill åstadkomma med sin friskvård. Visar 

friskvårdansvariga för mycket engagemang i deltagarnas aktiviteter är risken stor att 

individerna tappar intresset, vilket kan ge motsatt effekt.  

Efter en global undersökning som heter “Working Well: A Global Survey of Health 

Promotion and Workplace Wellness Strategies”, har man kunnat kartlägga hur det 

hälsofrämjande arbetet ser ut i världen. Deltagarnivån uppnåddes till 10 miljoner anställda. 

Studien visade att 64 % av företagen genomför friskvårdsstrategier för de anställda och från 

tidigare undersökningar var det en ökning med 60 %. Det är 41 % av multinationella företag 

som uppger att de har en global hälsofrämjande strategi. Studien visar att de vanligaste 

satsningarna är hälsokontroller, vaccinationer och fritt medlemskap på träningsanläggning. 

Resultaten av studien visar att friskvårdsstrategier är förekommande och bidrar med positiva 

effekter för organisationen samt de anställda (Wolf, 2010).  

Mat, motion och kultur 
Engström och Lindegärde (2004) har påvisat att fysisk aktivitet har en stark koppling till 

hälsa. Studien visade att högaktiva motionärer upplevde bättre hälsa än lågaktiva motionärer, 

som också hade större hälsorisker. Resultatet visar att fysisk aktivitet, motionsvanor och 

människors hälsotillstånd har ett tydligt samband. Ohälsosamma matvanor och fysisk 

inaktivitet är två stora folkhälsoproblem i världen. Engbers, van Poppel, Chin A Paw och van 

Mechelen (2005) undersökning visar att det finns obalans mellan energiintag och 

energiförbrukning hos anställda. Detta är ett ökande problem som det behöver arbetas mer 

med för att förebygga övervikt och andra folksjukdomar. Friskvårdsansvariga som genomför 

det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatser bör ha utbildning för det aktuella ämnet, för att på 

bästa sätt kunna nå ut till den specifika målgruppen  
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Hälsofrämjande arbeten som är inriktade på kost och fysisk aktivitet på arbetsplatser kan bidra 

till hälsovinster för anställda. Personalen kan påverkas genom viktminskning, ökad 

självkänsla och social hälsa. Utöver detta kan hälsofrämjande arbeten även minska 

sjukfrånvaron och öka produktiviteten på arbetsplatser. Strukturerade hälsofrämjande arbeten 

på arbetsplatser får i de flesta fall bättre utfall än ostrukturerade arbeten, där personalen 

strukturerar sin egen kost och träning (Anderson, Quinn, Glanz, Ramirez, Kahwati, Johnson, 

Ramsey, Buchanan, Archer, Chattopadhyay, Kalra & Katz, 2009). Becker (2005) framhäver 

att fem av tio riskfaktorer som orsakar ohälsa i västvärlden är relaterat till kost. Ohälsosam 

kost är främst relaterat till högt blodtryck, hög alkoholkonsumtion, förhöjt kolesterol, övervikt 

och lågt intag av frukt samt grönsaker. Hälsosam kost och regelbunden fysisk aktivitet har 

likvärdiga effekter på människors hälsa – minskar risken för folksjukdomar och förtidig död.  

I Sverige genomfördes en enkätstudie där syftet var att finna samband mellan kultur, mental 

hälsa och depressioner. Studien påvisade att regelbundna kulturella aktiviteter på arbetsplatser 

förbättrade arbetstagarnas psykiska hälsa. Ett gott ledarskap, engagemang och rimliga krav på 

personalen kan vara tre förutsättningar till kulturella aktiviteter på en arbetsplats. Det är dock 

viktigt att tänka på att arbetstagarna kan drabbas av emotionell utmattning på grund av för 

många aktiviteter. Det är viktigt att finna en balans mellan aktiviteter och främjandet av hälsa 

(Theorell, Osika, Leineweber, Magnusson Hanson, Bojner Horwitz och Westerlund, 2013). 

Regeringen (2014) poängterar att det finns forskning som påvisar ett positivt samband mellan 

deltagande i kulturella verksamheter och förbättrad hälsa. Under år 2009 inledde 

Kulturdepartementet och Socialdepartementet ett samarbete där syftet var att genomföra en 

försöksverksamhet som innefattade kultur som hjälpmedel i arbetet med att förebygga och 

förkorta sjukfrånvaro – Kultur på recept. Försöksverksamheten genomfördes av Region Skåne 

och Västerbottens läns landsting och visar hur kulturella aktiviteter kan vara en resurs i 

strävan med att hjälpa sjukskrivna personer tillbaka till arbetet. 

Ledarskap och utbildning 
Mellan åren 2006-2008 genomfördes ett projekt i Sverige där syftet var att undersöka hur 

medarbetares hälsa påverkas genom att chefen genomgår en kulturell ledarskapsutbildning - 

Konstnärlig stimulans av ledarskap: Hur konst, litteratur och musik påverkar etisk, estetisk 

och emotionell kompetens. I projektet jämförde forskarna kursdeltagare som slumpmässigt 

valts ut till två olika ledarskapsutbildningar. En av utbildningarna hade traditionellt innehåll 

och den andra var nyutvecklad med fokus på dikt och musik. Individerna fick i grupp och 

enskilt diskutera olika frågeställningar kring teman som bland annat handlade om livet, 

kärlek, döden och ensamhet. Bedömningar som gjordes av medarbetarna i den konstinriktade 

utbildningen tyder på att ledarna blev modigare och mer villiga att ta tag i problem på 

arbetsplatsen. Någon liknande förändring uppvisades inte i den traditionella gruppen. 

Cheferna roll granskades utifrån Känsla av Sammanhang, olika typer av coping samt olika 

personlighetsmått. Det visade sig att även cheferna utvecklades åt olika håll och nästan 

genomgående var det till den konstnärliga utbildningens fördel. Resultatet visar att chefer som 

genomgått en ledarskapsutbildning med kulturella inslag upplevs ta bättre hand om problem 

som kan uppstå på arbetsplatsen. Studien lyfter fram att kulturella inslag i ledarskapet kan 

vara ett bra redskap att tillämpa på arbetsplatser för att utveckla ett hälsosamt ledarskap. 

Användningen av kulturella aspekter är varken prioriterat eller ifrågasatt (Wikström, Theorell, 

Romanowska & Larsson, 2010).  

Eriksson, Axelsson och Bihari Axelsson (2010) har genomfört en studie om 

interventionsprogram i Göteborg för att kunna utveckla hälsofrämjande ledarskap. Resultatet 

visade att utveckling av hälsofrämjande ledarskap har betydelse i arbetet mot friskare 
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arbetsplatser. Det framkom att det fanns tidsbrist för att kunna främja hälsa på arbetsplatserna 

och i vissa sammanhang fanns det brister i engagemanget för ledarskapsprogrammet. Det var 

svårt att genomföra hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatserna på grund av brist på stöd och 

förståelse från högre chefer. Det framkom även att ett hälsofrämjande ledarskap kräver 

delaktighet från anställda. Det finns flera studier som påvisar denna här kopplingen. Nyberg 

(2009) framhäver att ett dåligt ledarskap kan påverka medarbetarens fysiska och psykiska 

hälsa samt bidra till negativ stress och hjärtproblem. Detta är något som även Lundqvist 

(2013) studie bekräftar. Ledarens hälsa kan påverka förmågan att fatta beslut och kan även 

inverka på förhållandet mellan chef och medarbetare. Varje ledare måste få utmana sig själv 

och få använda sina kompetenser för att kunna skapa ett gott ledarskap.  

Ett strategiskt projekt som främjade kompetens och lärande på flera plan var Hälge-projektet. 

Syftet var att utveckla förändringsprocesser och mönster som ökade förmågan att utveckla 

hälsofrämjande kompetens på individ, grupp och organisationsnivå. Förändringar gjordes 

kring ledarskap, organisationen, resurser, lokaler och arbetstidsscheman. Det resulterade i att 

många av de anställda ändrade sin uppfattning angående hälsans betydelse. Förändringen 

gjorde att sjukfrånvaron minskade, flera av de anställda kände sig mer delaktiga och känslan 

av att kunna påverka sin arbetssituation ökade (Schærström, 2004). Kommunikationen mellan 

arbetsgivare och anställda kan ha en betydande roll för hur medarbetarna uppfattar sin 

arbetssituation. Mackenzies (2010) studie om verbal kommunikation och teknologiska 

hjälpmedel visar att miljön på allt fler arbetsplatser har genomgått en förändring på grund av 

teknikens utveckling. Det bidrar till en förändring i förhållandet mellan chef och anställd. 

Ledarna i undersökningen poängterar att det är grundläggande att alltid vara tillgänglig och ha 

dörren öppen för sina anställda, ge bekräftelse, vara ärlig och lyssna samt att vara lojal. 

Samtidigt som cheferna framhäver dessa kvaliteter visar studien att det är få arbetsgivare som 

enligt de anställda rätta sig efter dem. 

Egenmakt 
Empowerment kan beskrivas som egenmakt, makttagande och delaktighet. Det hjälper 

människor att kunna beskriva sina problem för att kunna lösa dem utifrån handlingsstrategier 

(Folkhälsoguiden, 2012). Torp et al (2011) litteraturstudie som genomfördes på nordiska 

studier visade även att empowerment är en del i främjandet av arbetsrelaterad hälsa. 

Undersökningar visar att utbildning kan vara ett steg mot ökad empowerment. Resultatet i 

litteraturstudien visar även att interventioner var pedagogiskt förankrade genom utbildning. 

Utbildningen gick ut på att deltagarna uppmuntrades att kritiskt granska sin egen 

arbetssituation för att hitta lösningar på problem som uppstod. Studien visade att länderna i 

Norden behöver utveckla metoder där personer har möjlighet att vara mer delaktiga i beslut på 

arbetsplatsen. Det krävs även att det görs fler utvärderingar inom hälsofrämjande arbete på 

arbetsplatser samt att det behövs utvecklas bättre strategier för denna typ av forskning (Torp 

et al 2011).  

En ökad kontroll och möjlighet att utveckla sin kompetens främjar förmågan att hantera 

stressande situationer på arbetsplatsen. Det är också viktigt att anställda får kunskap om 

hälsofrämjande vanor och arbetssituationens betydelse för hälsan. Utbildning är ett exempel 

på att öka medvetenheten och kunskapen om hur viktig hälsan är. Det kan skapas genom att 

ge feedback, vilket innefattar återkoppling mellan arbetsgivare och personal. Hur och när 

återkopplingen görs kan bero på resurser, ambitioner och storleken på företaget eller 

organisationen. Utbildning inom friskvårdsarbetet kan öka kompetensen kring främjandet av 

arbetsrelaterad hälsa och en metod som kan tillämpas är problembaserat lärande (PBL). PBL 

är en metod som bygger på att människor arbetar i grupp i sju steg för att finna kunskap 
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genom problemlösning. Utbildningen kan vara direkt inriktad på hälsa, friskvård och 

förebyggande av ohälsa. Men den kan också bidra till att öka arbetstagarnas kompetens, vilket 

kan stärka deras självkänsla och därigenom förhindra mental uttröttning och utbrändhet. (Se 

figur 2), (Schærström, 2004).  

 
 

 

Figur 2. Problembaserat lärande, en metod man följer från problem till lösning. Egenkonstruerad modell. 

I Sverige år 2005 genomfördes en undersökning på hälsofrämjande arbetsplatser, där syftet 

var att utvärdera problembaserat lärande (PBL) för att underlätta empowerment – processen. 

PBL är en inlärningsmetod som ökar individers självuppskattade hälsa och individens 

delaktighet. I studien genomfördes en intervention som syftade till att främja empowerment 

och hälsa bland medarbetare. Grupperna som deltog träffades en gång i veckan under en fyra 

månaders period och varje deltagare fick sätta mål och utveckla strategier för att nå sina mål 

mellan mötena samt granska sin arbetssituation. Alla verksamheter som deltog strävade efter 

att personalen skulle må så bra som möjligt och nå egenmakt. Resultatet visade att 

problembaserat lärande kan beskriva och lösa arbetsrelaterade problem. Att arbetsplatser 

använder sig av PBL-metoden har visat sig vara en lönsam investering och även en process 

som bidrar till ökad självkänsla, personlig utveckling, gemenskap och egenmakt. Det visar att 

empowerment möjliggör och skapar delaktighet hos individer, men även att det fokuserar på 

individuella mål (Arneson & Ekberg, 2005).  

Greasley, Bryman, Dainty, Price, Soetanto och King (2004) definierar egenmakt som 

flexibilitet och frihet till fungerande beslutsfattande på arbetsplatsen. Genom empowerment 

kan organisationen få bättre ekonomiska förutsättningar på grund av att de anställda inom 

verksamheten kan få en större egenmakt. För den enskilde individen innebär fördelarna 

minskade konflikter på arbetsplatsen eftersom arbetstagaren känner sig mer motiverade och 

har en ökad arbetsglädje. Utöver detta kan individen känna sig mer lojal mot organisationen, 

men även känna delaktighet i beslut som rör organisationen. Greasley et al (2004) framhäver 

att nackdelarna med empowerment på arbetsplatser kan vara att chefer har svårt att hantera att 
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anställda får mer kontroll då chefen kan uppfatta det som ett hot mot sin egen position. 

Chefens ledarstil kan ha stor betydelse för anställda när det kommer till egenmakt, antingen 

uppmuntras det eller hindras det.  

Utvärdering 
Utvärdering är en metod för kritisk granskning och för att kunna göra bedömningar om något 

är positivt eller negativt, vilket inkluderar bedömning av mål och visioner.  Metoden kan 

användas som bedömning av en aktivitet, åtgärd, program eller produkt. En 

utvärderingsprocess kan ha två olika inriktningar, summativ och formativ. Summativt fokus 

innebär att utvärderingen sker efter att en åtgärd är genomförd och avslutad. En formativ 

utvärdering sker under aktivitetens förlopp och kan stödja utvecklingen av aktiviteten, vilket 

också kan bidra till lärande och förståelse för verksamheten (Karlsson, 2005). Utvärderingar 

har utvecklats genom åren och har fått olika betydelser.  De har i dagens samhälle blivit ett 

stöd för lärande och en modell för kritiskt bedömande. Kunskaper som träder fram i 

utvärderingar ska hjälpa till att öka lärandet i olika projekt. Projekt som genomförs kräver ofta 

stora resurser, därför kan det vara relevant att undersöka om målen uppnåtts och hur 

resurserna har använts. Syftet med utvärdering är att främja utvecklingen av verksamheten 

och insatserna som genomförs, vilket stimulerar lärandet (Svensson & Sjöberg, 2009). 

Karlsson (2005) poängterar att användningen av utvärderingar kan förbättras om deltagarnas 

kompetens utvecklas genom utvärderingar. Genom att låta medarbetare vara delaktiga i 

utvärderingsprocessen kan egenmakten på arbetsplatser öka.  

Karlsson (2005) framhäver att det kan förekomma brister i arbetet med utvärderingar när 

arbetsgivaren ska genomföra en bedömning. Deltagarna kan sakna kompetens, motivation och 

resurser för att kunna tillämpa utvärderingar. Resultatet som framkommer i utvärderingarna är 

ibland inte relevanta i sammanhanget, vilket medför att utvärderingarna inte fyller sin 

funktion.  Det kan även finnas en bristande kommunikation mellan utvärderare och deltagare. 

Arneson och Ekberg (2005) anser att kärnan i hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen är 

lärande och genomförandet av utvärderingar. Många utvärderingar fokuserar på individuella 

riskfaktorer vilket författarna till studien anser är otillräckligt. Fokus ska ligga på socialt stöd 

och att skapa hälsofrämjande arbetsplatser och individuell – och organisatoriska miljöer som 

är relaterat till förbättrad hälsa.   

Sammanställning av tidigare forskning 
Forskning visar att hälsofrämjande arbete är på uppgång i Norden. Sverige och Finland ligger 

på samma nivå när det gäller hälsofrämjande arbete men Sverige genomför fler interventioner. 

Det är tidigare känt att fysisk aktivitet och bra matvanor är sammankopplat med en god hälsa. 

Men forskning visar även att kulturella inslag kan ha en positiv inverkan på människors 

välmående och öka gemenskapen på arbetsplatser. Empowerment betyder egenmakt och det 

är bland annat på arbetsplatsen som individens kontroll och egenmakt kan öka. Det kan bidra 

till att personens självkänsla växer och tar mer ansvar. Forskning visar att chefens sätt att 

utöva sin ledarroll kan ha inverkan på arbetsklimatet och medarbetarna. Ett gott ledarskap och 

större ansvar bland anställda kan bidra till ökad delaktighet. Utbildning för både ledare och 

medarbetare är en resurs som kan bidra med utveckling av personalens hälsa. Kulturella 

inslag i utbildning kan även ha positiva effekter på chefens ledarroll. Personen kan lättare 

hantera problem som kan uppstå på arbetsplatsen.  För att friskvårdsarbetet ska kunna 

utvecklas kan det vara positivt att genomföra summativa eller formativa utvärderingar på 

hälsofrämjande aktiviteter.  
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Teoretiska utgångspunkter 

De utgångspunkter som genomsyrar detta arbete är Känsla av Sammanhang, Flowteorin och 

Empowerment. 

Känsla av Sammanhang 
Antonovsky utgick från det salutogena perspektivet som innebär att individen ska fokusera 

och röra sig mot det friska. Fysisk aktivitet och en bra kosthållning är inte alltid en lösning på 

en hälsosam livsstil, utan även ett positivt tänkande kan bidra till ett friskare liv. Han menade 

att varje individ pendlar mellan friskt och sjukt, en individ är aldrig helt frisk eller helt sjuk. 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är de tre beståndsdelarna i Antonovskys teori 

Känsla av sammanhang – KASAM (Antonovsky, 1996). 

Begriplighet är en av komponenterna i KASAM och innebär att människan bör ha en 

förståelse för omvärlden och dess upplevelser. Struktur och tydlighet är två egenskaper som 

kännetecknar en stark begriplighet och som hjälper människan att förstå händelser som sker i 

livet (Antonovsky, 2005). Begriplighet har stor betydelse i arbetslivet för har anställda 

struktur och insikt i sina arbetsuppgifter bidrar det till trygghet samt minskad stress. 

Hanterbarhet är den andra beståndsdelen i KASAM. Det är en resurs som kan hjälpa 

människan att klara yttre påfrestningar. Ens egna erfarenheter, egenskaper och att ha ett brett 

socialt liv är viktiga aspekter för att kunna ta sig igenom olika prövningar i livet. Hanterbarhet 

kan också skapas genom utbildning och personlig utveckling. En hög grad av hanterbarhet 

kan innebära att människan har en större förmåga att klara sig i motgångar (Antonovsky, 

2005). Hanterbarhet inom arbetslivet innebär att kunna hantera oförutsedda händelser och 

stressiga situationer, vilket kan öka självkänslan. Meningsfullhet är den tredje komponenten, 

det innebär att känna en mening med att leva och att vara känslomässigt engagerad. Att visa 

engagemang, känslor och prioritera saker som har betydelse utmärker en stark meningsfullhet 

(Se figur 3), (Antonovsky, 2005). På en arbetsplats är det viktigt för individen att känna sig 

sedd och får göra något meningsfullt. Får de anställda bekräftelse för ett bra genomfört arbete 

kan det öka motivationen  

 

Figur 3. KASAM- modell. En god hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet utmynnar i en hög Känsla av 

Sammanhang. Egenkonstruerad modell.  

Finns det en bra balans mellan begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet ökar styrkan i 

individens välmående och kan minska risken för sjukdom.  Antonovsky uppmanar att 
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implementera KASAM i hälsofrämjande arbeten, vilket är en del av friskvården (Antonovsky, 

2005). Två frågor en ledare kan ställa sig är: 

Hur ska vi i ledningen organisera och skapa förutsättningar för en hög 

känsla av sammanhang på våra arbetsplatser?  

Hur ska jag leda för att tillgodose en hög begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet för mina medarbetare? (Hanson, 2004. s 119). 

De här frågorna belyser hur chefer kan tänka kring anställdas hälsa på en arbetsplats. Frågorna 

kan hjälpa ansvariga med att skapa strategier som passar den aktuella arbetsplatsen. Förstår 

arbetsledningen konceptet av att ha en hög begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

finns möjlighet till att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats. Det kan leda till att anställda tar 

efter arbetsledningens tankar kring Känsla av sammanhang.  

Flowteorin 
Flow är ett psykiskt tillstånd som skapas när individen upplever att den utmanar sin egen 

förmåga och skicklighet att klara av en viss situation. Det kan också upplevas som en 

sinnestämning som innebär att personens medvetande och engagemang är riktat mot 

utmaningen och personen kan lätt tappa begreppet om tid och rum. Det motsatta tillståndet är 

apati, vilket skapas när personen inte utmanar sig tillräckligt och kan då bli nedstämd och 

deprimerad (Csíkszentmihályi, 1999). 

 
Att arbeta av hjärtans lust medan man svarar för samhällets behov är en  
perfekt beskrivning av hur flow fungerar på arbetsplatsen (Csíkszentmihályi, 2004. s 97). 

 

Citatet beskriver vad som händer när individen känner meningsfullhet och brinner för det den 

gör - det kan då uppstå ett flow i arbetsrelaterade situationer. Här nedan presenteras en tabell 

över hur flow kan påverka människor. I tabellen redovisas känslor som kan uppstå i olika 

stadier av utmaningar. För att finna flow måste människan finna en balans mellan utmaningar 

och skicklighet. Om individen har en hög utmaningsnivå och en hög skicklighet är chansen att 

finna flow stor - personen är då fokuserad och känner lycka. Om personen har hög 

utmaningsnivå men en låg skicklighet kan ångest och leda uppstå, men inget flow. Om 

utmaningen är låg men man har hög skicklighet är möjligheten liten att finna flow. I detta 

stadie kan trygghet uppstå, men individen har inte möjlighet att utmana sin kapacitet (Se figur 

4), (Csíkszentmihályi, 2004). 

 
           Hög 
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Figur 4. En beskrivning på hur flow kan uppstå och vilka känsla som kan påverka processen (Csíkszentmihályi, 1999). 
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Det är betydande att skapa en arbetsmiljö där anställda uppskattar sina arbetsuppgifter och där 

de har möjlighet att utvecklas och skapa ny kunskap. Medarbetaren har inte möjlighet att 

skapa flow på egen hand, utan arbetsledningen måste bidra med bra förutsättningar. Detta 

innebär att arbetsgivaren bland annat måste erbjuda en bra arbetsyta, en givande miljö och 

möjlighet till utbildning. Utöver detta kan även vardagliga aktiviteter som till exempel 

pendling till och från arbetet påverka möjligheten till att uppleva flow (Csíkszentmihályi, 

2004). Hälsofrämjande aktiviteter kan bidra till att anställda känner ökat flow på grund av att 

aktiviteter kan utmana och skapa kunskap. Utbildning kan vara en betydande resurs som kan 

medföra ny kunskap och därmed öka utvecklingen bland personalen på arbetsplatsen. 

Empowerment  
Empowerment kan beröra tre komponenter som tillsammans kan bidra till hälsosamma 

arbetsplatser. De tre komponenterna är utbildning, ledarskap och delaktighet (Se figur 5). 

LEDARSKAP  

 

 

 

 

 

           UTBILDNING     DELAKTIGHET 

Figur 5. En pedagogisk modell som visar en tolkning av empowerment och de tre betydande komponenterna; utbildning, 

ledarskap och delaktighet. Dessa komponenter kan tillsammans bidra till en ökad empowerment på arbetsplatser. 

Egenkonstruerad modell.  

Empowerment kan användas i hälsofrämjande sammanhang för att beskriva möjligheterna för 

människor att känna makt över sina arbetsuppgifter. På individnivå kan det innebära 

möjligheter för individen att skapa kontroll över sitt eget liv. På samhällsnivå kan det medföra 

att människor kan få ett större inflytande över hälsan i närsamhället (Ewles & Simnett, 2005).  

Torp, Eklund, och Thorpenberg (2011) framhäver att utbildning kan vara ett steg mot 

skapandet av empowerment. Utbildning främjar hantering av självkontroll, vilket kan stärka 

individens sätt att hantera svåra eller stressade situationer. Om arbetsgivare implementerar 

utbildning kan det stärka anställdas egenmakt på arbetsplatser.  

Hanson (2004) belyser att ledarskap kan stimulera delaktighet och menar att chefer bör 

kommunicera med sina anställda och låta de anställda ta kontroll över sin egen 

arbetssituation. Utövandet av ledarskap handlar om att ha tillit till sina medarbetare och 

släppa ifrån sig kontroll. Tillåter chefen anställda att ta egna beslut kan det öka känslan av 

empowerment. Delaktighet kan behövas för att skapa kunskap, engagemang, anpassning och 

förändring (Hanson, 2004). Ramsay, Scholarios och Harley (2000) poängterar dock att 

delaktighet kan leda till stress och stressrelaterade sjukdomar. Detta på grund av att anställda 

tar på sig för mycket ansvar och kan få svårt att hantera sina arbetsuppgifter. Enligt 

Utvecklingsrådet (2004) har kraven idag ökat på de flesta arbetsplatser och arbetstagaren ska 

hantera många olika arbetsuppgifter samtidigt. Detta är något som arbetsgivaren bör ta hänsyn 

till, för att på ett positivt sätt bidra till ökad egenmakt på arbetsplatsen. För att kunna skapa 

 

EMPOWERMENT 
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goda förutsättningar till egenmakt bland personal på arbetsplatser bör det finnas möjlighet till 

utbildning, delaktighet och ett gott ledarskap. 

Problemprecisering 
Forskning om friskvård på arbetsplatser handlar övergripande om effekter av interventioner, 

både ur ett ekonomiskt-, miljömässigt- och folkhälsopedagogiskt perspektiv. Den psykiska, 

fysiska och sociala hälsan studeras ofta separat och det blir svårt att göra en 

helhetsbedömning av individens fullständiga hälsotillstånd. Flertalet av vetenskapliga artiklar 

utgår från olika arbetssätt och förmedling av friskvårdssatsningar. De belyser också ofta brist 

på tid och ekonomiska resurser, vilket kan krävas för att få igenom hälsofrämjande aktiviteter. 

Artiklarna visar samtidigt att det hälsofrämjande arbetet bidrar till minskad sjukfrånvaro och 

ökad produktivitet. Människor tillbringar en stor del av sin vakna tid på arbetet, därför är det 

viktigt att arbetsledning och ansvariga personer prioritera aktiviteter som främjar och bevarar 

anställdas hälsa. Enligt Hanson (2004) är friskvårdsarbetet inte något som alla arbetsplatser 

prioriterar och som bör utvecklas. Arbetsgivaren är den person som främst har makten att 

avgöra hur mycket friskvård som ska bedrivas på arbetsplatsen. Det är dock viktigt att 

poängtera att varje individ har ett eget ansvar för sin hälsa. Friskvård är en del i det 

hälsofrämjande arbetet och kan bedrivas både på individ- och gruppnivå, vilket kan ge 

förutsättningar för en god sammanhållning. Uppfattningen är att det är ett område som 

människor sällan pratar om och att det möjligtvis finns okunskap om hälsa samt friskvård. 

Kombinationen av bland annat för mycket stillasittande och ohälsosam mat kan bidra till 

människors ohälsa. Vad gör arbetsgivare för att främja sina medarbetares hälsa? 
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Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur ansvariga för hälsofrågor på arbetsplatser uppfattar 

och beskriver sitt arbete med friskvård och hälsofrämjande aktiviteter på den egna 

arbetsplatsen. 
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Metod 
I detta avsnitt kommer en beskrivning av hur arbetet kring undersökningen har gått till. Det 

innefattar förberedelser, deltagare, tillvägagångssätt, etiska aspekter och analys.  

Metodval 
Det här är en kvalitativ studie där intervjuer har varit metoden för insamling av empiriskt 

material.  Olika metoder ger olika svar, därför är det viktigt att välja rätt metod i förhållande 

till undersökningens syfte (Widerberg, 2002). Intervjumetod har valts för att få en djupare 

förståelse om friskvårds och aktiviteters betydelse för anställdas hälsa på arbetsplatser (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Vi ansåg att vårt syfte inte kunde besvaras via enkät och vi ville ha 

möjlighet till att ställa följdfrågor, vilket intervju kunde möjliggöra. Ejlertsson (2005) skriver 

om att i en enkätundersökning finns det inte möjlighet att ställa för många och komplicerade 

frågor samt följdfrågor. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver intervjuer som ett vardagligt 

samtal som ska ha struktur och ett tydligt syfte. Ändamålet med intervjuer är att en förståelse 

av världen ska träda fram genom respondenternas synvinkel.  Genom att använda sig av 

intervju kan man finna en förståelse, som inte är möjlig i enkäter. Intervjuerna i den här 

studien har varit semistrukturerade, vilket har gett oss möjligheten att ställa följdfrågor och 

därmed har intervjupersonerna kunnat utveckla sina svar. Beroende på vad intervjupersonen 

har svarat har det gett oss möjlighet att gå vidare med intressanta trådar. Vår uppfattning är att 

intervjun har hjälpt oss genom att få en klarare bild av hur ansvariga personer arbetar med 

friskvård för anställda på arbetsplatser.  

Deltagare/Urval 
Undersökningen har bestått av sju intervjuer och deltagarna har valts ut genom ett 

bekvämlighetsurval och strategiskt urval. Ett strategiskt urval har gjorts på grund av intresse 

för arbetsplatserna. Vi har även genomfört en pilotstudie där en deltagare medverkade. Ingen 

relation till deltagarna fanns när vi kontaktade personerna. Vi har valt att inrikta oss på olika 

arbetsplatser för att få ett bredare perspektiv. Två av deltagarna representerade samma 

arbetsplats och resterande arbetade på olika arbetsplatser. Respondenterna som har intervjuats 

arbetar främst inom kommunala förvaltningar på kontor och omsorg. Övriga deltagare jobbar 

på privata och statliga arbetsplatser. Alla respondenterna arbetar med hälsofrågor på sina 

arbetsplatser och har detta som ansvarsområde utöver sina ordinarie arbetsuppgifter. En del av 

deltagarna har en ledande befattning på arbetsplatsen.  

 

I resultatet kommer intervjupersonerna att citeras och benämnas med siffror. Intervjuperson 1 

arbetar inom privat omsorgförvaltning och har en ledande roll på arbetsplatsen. Deltagare 

nummer 2 arbetar inom en statlig verksamhet och har enbart hälsofrågor som arbetsuppgift. 

Intervjupersonerna 3, 5, 6 och 7 är hälsoinspiratörer som arbetar inom kommunal verksamhet 

och har hälsofrågor som ett extra ansvarsområde utöver sina ordinarie arbetsuppgifter. 

Deltagare nummer 4 är en försäljningschef som har ansvar för hälsofrågor inom sin 

befattning.  

Tillvägagångssätt 

I skapandet av redskap i processen för datainsamling har vi varit tydliga i utformandet av 

materialet, vilket har gett oss en bra grund att stå på under arbetets gång. Materialet som har 

använts har varit intervjuguide, följebrev, samtyckesblankett och genomförande av 

pilotstudie. Dessa redskap har ständigt varit under utveckling och framför allt intervjuguiden. 

Vissa insikter har kommit under intervjuernas gång. 
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Skapande av intervjuguide 
Innan skapandet av intervjuguiden hade vi bestämt oss för att använda oss av 

semistrukturerade frågor. Anledningen till detta var att ha riktlinjer att kunna följa, men 

samtidigt kunna ställa spontana frågor. Författarna såg intervjuerna som ett samtal och målet 

var att göra intervjutillfällena så naturliga som möjligt. När intervjuguiden utformades utgick 

vi från fyra steg som vi valde att gå efter. Vi hade en förförståelse om intervjuguidens 

uppbyggnad, därför visste vi att noggrannhet var betydande.  Intervjuguiden finns bifogad i 

bilaga 1.  

1. Utformningen av kategorier formades utifrån syftet 

2. Brainstorming av allmänna frågor 

3. Placering av frågorna under kategorierna  

4. Finjustering av frågorna var den sista etappen av intervjuguiden. Vi konstruerade de 

allmänna frågorna till att bli mer specifikt riktade till målgruppen 

Pilotstudie  
Under förberedelserna av provintervjun kontaktades det en organisation som hade liknade 

egenskaper som kommande respondenter. Valet gjordes utifrån att det inte var svårt att nå en 

personalansvarig samt att intervjupersonen utstrålade en trygghet som kändes bekväm. 

Deltagaren fick ta del av ett följebrev via mejl och vi fick ett positivt gensvar. Mötet ägde rum 

på arbetsplatsen i ett konferensrum. Det första intrycket av respondenten var positivt, en glad 

och engagerade person vilket medförde en bra stämning. Intervjun påbörjades med 

information kring etiska aspekter och samtyckesblanketten. Respondenten tillfrågades om det 

gick bra att spela in intervjun, vilket vi fick göra. Det underlättade för oss efteråt, då vi skulle 

analysera hur intervjun gick.  

Provintervjun var givande och den skapade tankar samt funderingar kring frågornas syfte. 

Under intervjuns gång fick vi klarhet i att frågorna var ytliga och vi blev osäkra på om de 

skulle hjälpa oss att få svar på vårt syfte. Vi ville skapa ett större djup i samtalet och få en 

större inblick i organisationens sätt att arbeta för en välmående personal. En del justeringar 

genomfördes på frågornas konstruktion och ordning, vissa frågor lades till och några togs 

bort. En del av frågorna var inte anpassade för arbetsplatsen, vilket gjorde det svårt för 

deltagaren att förstå och besvara dem. Efterarbetet med frågorna gjorde att de blev mer 

anpassningsbara. Frågan ”Finns det krav på er från till exempel ledningen?” omarbetades till ” 

Har ni några riktlinjer att följa angående friskvårdsaktiviteter?”. Det lades till frågor om 

utbildningsmöjligheter, ledarskap och riktlinjer inom friskvård. ”Hur mycket resurser lägger 

Ni på friskvårdssatsningar?” togs bort för att det var en känslig fråga och den svarade inte mot 

syftet. ”Hur förmedlas friskvårdssatsningar till anställda ur ett pedagogiskt perspektiv?” 

valdes också att plockas bort för att frågan var svårtolkad för intervjupersonerna.  Det fick 

även göras ändringar på samtyckesblanketten på grund av otydlighet när underskrift skulle 

genomföras. Blanketten hade konstruerats utifrån att två personer skulle kunna skriva på, men 

detta gjorde att intervjupersonen blev konfunderad. Det lades till en beskrivande mening som 

förklarade att det var möjligt för två personer att medverka. 

Provintervjun var en lärorik del i undersökningen som gav oss en bättre kunskap över vad vi 

behövde tänka på inför kommande intervjuer. Den skapade även tankar om att utveckla vårt 

sätt att uttrycka oss, både verbalt och kroppsligt.  Svaren från pilotintervjun har inte räknats 

med i resultatet. 
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Skapande av följebrev och samtyckesblankett 
Följebrevet konstruerades genom att lyfta fram det väsentliga i studien och det som var viktigt 

för respondenten att ha kännedom om. Följebrevet finns bifogat i bilaga 2. 

1. Presentation av författarna 

2. Presentation av studien och dess syfte 

3. Utformning av intervju 

4. Etiska aspekter 

5. Kontaktuppgifter 

Arbetet med följebrevet har varit en process som utvecklats fram till intervjuernas 

genomförande och under genomförandet av intervjuerna. Små justeringar har gjorts under 

tiden, ett exempel är att vi tog bort informationen om svarskuvert och svarsporto. Från början 

skulle följebrev och samtyckesblankett skickas via brev, men under processens gång valde vi 

att kommunicera via mejl. I följebrev hade vi även valt att tydligt beskriva vad vårt arbete 

skulle handla om och vad som skulle nämnas i intervjun. Om informationen är för 

beskrivande kan det ge en negativ respons på grund av att informanten kan känna att 

medverkan blir övermäktig.  

När samtyckesblanketten utformades var syftet att den skulle vara tydlig, konkret och enkel 

att förstå. Det skulle vara lätt för respondenten att besvara blanketten och vi skulle kunna läsa 

av svaren. Blanketten innehöll svarsalternativ för medverkande och icke medverkande. Men 

även ort, datum, underskrift, namnförtydligande och organisationens namn. Blanketten finns 

bifogad i bilaga 3. 

Kommunikation  
Första kommunikationen med intervjupersoner togs via mejlkontakt. Det gjordes för att få ut 

information och för att båda författarna kunde vara delaktiga i processen. Det ansågs vara ett 

tryggt kommunikationssätt för båda parter och det bidrog till att respondenterna hade 

möjlighet att få betänketid innan svar lämnades. Nackdelen med mejlkontakt var att en del 

inte svarade alls. När respons uteblev fick vi kontakta personerna via telefon. En del svarade 

inte, men i de flesta fall möttes vi av bra bemötande. Vid en positiv respons bestämdes tid och 

plats för intervju. Intervjupersonerna som medverkade har varit tillmötesgående och positiva 

till intervjuerna.  

Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna varade i 30 minuter och genomfördes på arbetsplatserna i ett avskilt rum, där 

samtalet kunde genomföras ostört. I de flesta fall försökte vi småprata med intervjupersonerna 

innan vi påbörjade intervjuerna, där vi berättade lite om oss själva. Det medförde en trygg och 

lättsam stämning, som gjorde att intervjusituationerna blev positiva upplevelser. Det 

informerades först om intervjuns syfte, etiska aspekter och en fråga om att spela in samtalet 

framfördes. En av deltagarna ville inte att intervjun skulle spelas in, vilket författarna 

respekterade och förde istället anteckningar. Två av intervjupersonerna som arbetar på samma 

arbetsplats ville intervjuas samtidigt, vilket accepterades. Detta bidrog till att författarna 

kände sig osäkra i intervjurollerna och upplevde att intervjun blev rörig och i vissa fall 

svårtolkad. Intervjupersonerna fick skriva på en samtyckesblankett som ett tecken på att 

informationen har gått fram och en överenskommelse har gjort. Vid intervjuerna var båda 
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författarna närvaranade och tack vare en bra kemi dem emellan, kunde frågorna ställas fritt 

och spontant efter hand. Det gjorde också att det fanns möjlighet till att ställa följdfrågor när 

det var aktuellt. Det fanns en intervjuguide att tillgå, men emellanåt var den svår att följa på 

grund av att intervjupersonen hann komma in på ämnet i förtid. Detta var positivt och gav 

möjligheter att belysa andra intressanta områden som inte fanns med i intervjuguiden.  De 

flesta av intervjupersonerna tog egna initiativ till samtal och var villiga att berätta hur det 

hälsofrämjande arbetet på just deras arbetsplats går till. Intervjuerna har varit intressanta och 

givande för att författarna har fått ta del av erfarenheter och kunskaper om hälsofrämjande 

arbeten på arbetsplatser. Det har även skapats en bild av hur friskvård kan bedrivas ur olika 

personers synvinklar.  

Analysmetod 
Utifrån uppsatsens syfte är detta en kvalitativ studie, där intervjumetod är grunden till 

datainsamlingen. Arbetet har inspirerats av kvalitativ innehållsanalys i bearbetningen av det 

empiriska materialet, vilket innebär att identifiera likheter och skillnader i texten. Metoden 

består av två analysdelar, manifest och latent. Manifest innebär att finna betydande meningar i 

texten, meningsbärande enheter, som kodas och delas in i kategorier. Den latenta delen består 

av en textanalys som går på djupet och en analys av kategorierna för att komma fram till ett 

övergripande tema (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Varje intervju är transkriberad 

och analyserad var för sig och därefter gjordes en gemensam analys av materialet. Först 

identifierades meningsbärande enheter som därefter reducerades till enskilda ord, koder. När 

koderna skapades bildades därefter kategorierna som gör att det kan skapas likheter och 

skillnader i det empiriska materialet. Analysen har varit deduktiv för att empowerment har 

varit en teoretisk ram i processen av den kvalitativa innehållsanalysen. Den deduktiva 

ansatsen har varit ett redskap för att kunna finna kategorier. Utbildning, ledarskap och 

delaktighet är tre delar i empowerment som enligt författarna avspeglar sig i samtliga 

kategorier. Hälsofrämjande aktiviteter, Resurser, Ledarskap, Förmedling och Eget ansvar är 

kategorierna och de har använts som underrubriker i studiens resultat. Det övergripande temat 

som framkom under analysen är tid och resurser. Koder, kategorier och övergripande teman 

presenterats med hjälp av empowerment. En beskrivning av processen finns i bilaga 4. 

Resultatet har analyserats utifrån tre teoretiska utgångspunkter: empowerment, KASAM och 

flowteorin, som har presenterats tidigare i arbetet. Det empiriska materialet binds samman 

med vetenskaplig litteratur som stärker resultatet. Författarna har tillsammans genomfört 

analysen, vilket har bidragit till två perspektiv när arbetet med materialet har utförts.  

Etik 
Studien har godkänts av en etisk kommitté på Högskolan Kristianstad. Författarna har 

genomfört studien utifrån forskningsetiska principer med hjälp av Vetenskapsrådets 

publikation (2002). Författarna har informerat respondenterna om studien och dess syfte. 

Respondenterna har fått skriva under ett skriftligt samtycke som visar att de har godkänt sitt 

deltagande och riktlinjerna i studien. Respondenterna har blivit informerade om att 

undersökningen är frivillig och att de kan avbryta studien när dem vill. Deltagarnas och 

företagens identiteter är skyddade och de har även blivit informerade om konfidentialitet, 

vilket innebär att det är endast författarna som vet vilka deltagarna är. Datamaterialet och 

ljudupptagningar kommer att förvaras i författarnas hem inlåsta och i låsta datorer. Författarna 

anser att det inte finns någon större risk för deltagarna på grund av att uppgifterna behandlas 

konfidentiellt. Det innebär att varken intervjupersonernas eller arbetsplatsens namn kommer 

att nämnas i arbetet. Nyttan med studien är att ge inspiration till att utveckla arbetet med 

friskvård och att bidra till debatten kring arbetsrelaterad hälsa.  
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Resultat 
Rubrikerna i resultatet är kategorier som har arbetats fram under analysen av det empiriska 

materialet.  

Hälsofrämjande aktiviteter 
Samtliga arbetsplatser som ingår i undersökningen har tillgång till friskvårdsbidrag, vilket går 

att utnyttja en gång om året per anställd. Det är dock inget som betalas ut automatiskt utan 

medarbetarna måste ha ett intyg på att de utövar en aktivitet. Vissa riktlinjer finns för vilka 

aktiviteter som gäller för att få friskvårdsbidraget utbetalt - det vill säga vissa sysselsättningar 

räknas inte som en friskvårdsaktivitet. Det framhävs att friskvårdsbidraget utnyttjas, men inte 

så pass mycket som man skulle vilja enligt vissa deltagare. 
Arbetsplatserna erbjuder hälsofrämjande aktiviteter, både tillfälliga och fortlöpande projekt. 

Det erbjuds olika ”prova – på – aktiviteter” på arbetsplatserna, detta för att kontakter finns 

och för att medarbetare är involverade i aktiviteter på sin fritid. Resultatet visar samtidigt att 

det inte är alla arbetsplatser som erbjuder hälsofrämjande aktiviteter, utan de satsar bara på 

friskvårdsbidraget.  De aktiviteter som anordnas på arbetsplatserna är bland annat stavgång, 

stegtävlingar, brännboll, bowlingturnering och olika träningspass. Resultatet framhäver också 

nya koncept och kampanjer där målet är att röra på sig mer. Detta vill ansvariga lyfta fram 

genom att anordna lunchaktiviteter och poängtera vikten av att till exempel ta en promenad 

när tillfälle ges och att ta trapporna istället för hissen. Intervjupersonerna poängterar att det 

inte är alla som utnyttjar aktiviteterna som genomförs, men det finns alltid någon som visar 

intresse. De belyser att de personer som redan är frälsta förblir aktiva och inaktiva personer 

fortsätter att vara overksamma. En arbetare inom kommunen uttrycker sig såhär: 

Men det har säkert med pengar att göra […] jag kan tänka mig det. Det är ju så här  

att de som utnyttjar den här friskvårdstimmen är ju de som är aktiva från början,  

man når sällan dem som borde vara aktiva (3) 

Resultatet visar att det finns en brist på medverkan i aktiviteter vilket kan bero på att anställda 

känner sig obekväma i vissa gruppaktiviteter. Detta försöker de ansvariga att ta hänsyn till 

genom att inspirera och stötta. Enligt intervjupersonerna handlar hälsa inte enbart om att 

stärka sin hälsa genom träning och en bra kosthållning, utan även att arbeta med den på ett 

psykiskt och socialt plan. Samtliga intervjupersoner uppger att det vid behov finns någon 

form av samtalsmöjlighet vid psykisk ohälsa. Men att det är ett ansvarsområde som de inte 

behärskar eller har kompetens för. Det framkommer att de deltagande arbetsplatserna försöker 

stärka trivsel och gemenskap genom att anordna sociala arrangemang - några exempel är 

stegtävling, friluftsdagar, middagar och svampplockning. Intervjupersonerna beskriver att de 

känner en bättre sammanhållning och arbetsglädje när de tillsammans utövar hälsofrämjande 

aktiviteter.  

Ibland har vi det jätte tufft här och då kan jag tycka att då är det extra viktigt att vi  

gör något roligt […] det ju inte bara det här med träning, utan det är ju även mat 

och sånt. En gång om året har vi lagat mat tillsammans och också  

då i det här hälsotänket, då har vi lagat mat som är hälsofrämjande (5) 

Det framkommer att deltagarna i studien arbetar aktivt med friskvård på de aktuella 

arbetsplatserna. Det baseras på aktiviteter som genomförs, deras kunskap, förståelse och 

drivkraft för att implementera hälsofrämjande aktiviteter. De som arbetar aktivt med friskvård 

använder sig av friskvårdsbidrag och sociala - och kulturella aktiviteter på arbetsplatsen. 
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Resultatet påvisar även att ansvariga arbetar för en rökfri arbetsplats och försöker vara 

förebilder när det kommer till alkohol och aktiviteter utanför arbetet. 

Resurser 
Det framkommer att intervjupersonerna har 1000 kronor i friskvårdsbidrag årligen till sitt 

förfogande. Varje anställd har sitt årliga friskvårdsbidrag men det gynnar enbart på 

individnivå. Intervjupersonerna poängterar att de är nöjda med det bidraget som erbjuds och 

de känner att arbetsgivaren ändå satsar på anställdas hälsa.  

 […] men företaget bidrar då ekonomiskt framför allt ehh med,  

man subventionerar friskvårdskort (1) 

Kommunen har alltid satsat på sina anställda och deras välmående, men på olika arbetssätt. 

Tidigare arbetade arbetsplatser inom kommunen mer på gruppnivå men numera fokuserar 

kommunen framför allt på individnivå, vilket märks på upplägget av aktiviteter och 

ekonomiskt stöd. Deltagarna framhäver att trots att det har genomförts en del negativa 

förändringar på arbetsplatserna gällande friskvårdssatsningar, så har de ändå motivationen och 

viljan till att hjälpa sina medarbetare med att vara aktiva samt att sträva efter en god hälsa. 

Men det är ju inte så att det har varit ett tag och sen slutat, utan man har ändå   

velat satsa på det från kommunens håll det här med hälsa (7) 

Intervjupersonerna framhäver att det utöver friskvårdsbidraget finns en pott med pengar att 

använda till tillfälliga hälsofrämjade aktiviteter. Men de poängterar att den summan inte är 

tillräcklig för att kunna genomföra aktiviteter på gruppnivå. Detta är dock en förmån som inte 

alla arbetsplatser har och som bidrar till att medarbetare själva får finansiera aktiviteter som 

man vill delta i. De ansvariga skulle vilja arbeta mer på gruppnivå för att stimulera 

gemenskapen på arbetsplatsen. Men att det på grund av den ekonomiska situationen är svårt 

att bedriva den typen av aktiviteter på gruppnivå. Citatet nedan belyser att ekonomiska 

resurser för friskvård har minskat och att syftet är att bedriva samma verksamhet fast utan 

kapital. Detta är något som en kommunanställd framhäver:  

Så det har blivit lite annorlunda sätt att jobba på, för innan hade man en pott 

med pengar. Nu ska vi försöka bedriva detta fast utan pengar (6) 

Resultatet visar att utbildning inom folkhälsa och hälsa på arbetsplatsen är sällan 

förekommande. Intervjupersonerna poängterar att de tycker att utbildning kan vara ett bra 

hjälpmedel i medarbetarnas utveckling. Föreläsningar och andra former av utbildning är 

efterfrågat av personalen. Deltagarna har genomgått någon typ av ledarskapsutbildning, men 

det är inget som är prioriterat eller obligatoriskt. De poängterar att det hade varit positivt med 

mer tid och möjligheter till utbildning som bidrar till utveckling på det planet. Det 

framkommer att det genomförs utvärderingar vartannat år eller årligen och det är en så kallad 

medarbetarenkät. Men resultatet visar även att det sker verbala utvärderingar kring och efter 

genomförda aktiviteter. Det finns inte någon efterfrågan på utvärderingar och deltagarna har 

inte reflekterat över varför det inte förekommer.  

Förmedling 
Enligt deltagarna sker förmedling av information om aktiviteter genom mejl, intranätet och 

anslagstavlor. Informationen går ofta genom flera led innan den når den aktuella målgruppen 

och kan då orsaka missförstånd samt bidra med negativ stämning. Intervjupersonerna anser att 

informationen inte alltid når fram, men de tycker inte att det är ett problem som behöver 
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åtgärdas. De hävdar att informationen ändå sprids genom verbal kommunikation mellan 

medarbetarna. En försäljningschef med hälsofrågor som ansvarsområde uttalar sig såhär: 

[…] ja det finns ju en summa pengar på varje anställd och det är ganska […]  

nu är det inte många som utnyttjar det och det är kanske inte alla som vet att  

det finns (4) 

Deltagarna anser att det finns en bra kommunikation mellan ledare och anställda. De 

poängterar att de försöker prata och kommunicera med varandra på bästa sätt och det är ingen 

anställd som har påpekat att det är ett problem med kommunikationen på arbetsplatsen. 

Intervjupersonerna försöker inspirera medarbetarna genom att komma med förslag angående 

hälsofrämjande aktiviteter och detta sker oftast verbalt. En hälsoinspiratör uttrycker sig: 

Vi försöker tipsa om aktiviteter om vi hör någonting (7) 

De ansvariga visar engagemang och vilja till att kommunicera med sina medarbetare, de är 

alltid välkomna med frågor och tankar när behov finns. De försöker även inspirera och 

motivera genom verbal kommunikation när det kommer till aktiviteter samt hälsofrågor. 

Resultatet visar att friskvårdsbidraget till viss del är tydligt, men resultatet framhäver 

samtidigt att deltagarna inte vet om alla anställda är medvetna om att det finns ett 

friskvårdsbidrag att nyttja. Det framgår inte i resultatet vad de ansvariga för hälsofrågor kan 

tänkas göra för att på ett bättre sätt förmedla information, utan de anser att den verbala 

kommunikationen fungerar bra. De poängterar också att de anställda på något sätt har tillgång 

till dator och internet och på det sättet själva kan ta reda på den informationen som rör 

hälsofrågor. 

Ledarskap 
Deltagarna är drivande, har starka personligheter och har en klar bild över hur en bra ledare 

ska vara. Men de poängterar att på grund av ekonomiska aspekter och tidsbrist har de svårt att 

leva upp till den rollen. De anser att en bra ledare bör vara lyhörd, ödmjuk, ge bekräftelse och 

ha en bra balans mellan chefs- och medarbetarrollen. Intervjupersonerna betonar att en bra 

ledare bör kunna fatta egna beslut och inte lämna över för mycket ansvar på sina anställda. 

Resultatet visar att ansvariga poängterar att det är viktigt att cheferna på arbetsplatserna är 

aktiva inom hälsofrämjande aktiviteter. De framhåller en teori som belyser att om chefer visar 

intresse för anordnade aktiviteter kan det bidra till att motivera de anställda till att delta. 

Många anställda ser sin chef som en slags förebild och det kan bidra till att chefens agerande 

kan överföras till anställda. Resultatet visar dock att det är sällan som cheferna deltar i de 

aktiviteter som genomförs, vilket intervjupersonerna anser är synd och det kan vara en orsak 

till att anställda inte finner aktiviteterna intressanta. 

Chefer medverkar sällan i aktiviteter, vilket kan påverka  

anställdas motivation negativt (2) 

De betonar att de har svårt att lyfta fram betydelsen av de hälsofrämjande aktiviteterna och att 

de ibland har svårt att få sina medarbetare intresserade. De skulle vilja ha mer tid till sitt 

förfogande för att utveckla det hälsofrämjande arbetet och för att kunna anordna fler 

aktiviteter. Medarbetarna får vara delaktiga i beslut och ge förslag, vilket värdesätts oerhört av 

personalen och bidrar till ökat välmående. Intervjupersonerna framhäver dock att det är få av 

de anställda som har önskemål om aktiviteter. Men på de arbetsplatser där intresse finns tar de 

ansvariga till sig förslagen och försöker tillmötesgå önskemålen.  

Ansvariga betonar att det finns mål och visioner på arbetsplasten angående personalens hälsa, 

men de poängterar samtidigt att de inte vet vad målen innebär. De förklarar att även om det 
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finns mål och visioner är de oklara och det är sällan man arbetar utifrån dem. Genom 

resultatet framkommer det även att det finns ett delmål att sänka sjuktalen på arbetsplatserna, 

men att det inte är ett skrivet mål. Resultatet visar att deltagarna har friskvård som ett extra 

ansvarsområde utöver sin ordinarie befattning. De betonar att ansvarsområdet inte alltid är 

självvalt, utan ingår i den ordinarie tjänsten.  

Sen har jag bara det här som utöver, därför har man inte kunnat göra jättemycket.  

Det gäller nog alla inom kommunen som X, att man gör det utanför  

sina vanliga arbetsuppgifter (3) 

De berättar att det är krävande och poängterar att det behövs en ansvarig för att endast driva 

hälsofrämjande frågor på arbetsplatsen. Det finns mycket att utveckla när det kommer till 

personal, friskvård och hälsofrämjande aktiviteter. Intervjupersonerna framhäver att så som 

arbetsfördelningen ser ut idag hinner den ansvarige inte med allt den skulle vilja och 

anledningen till det är bland annat tidsbrist och hög arbetsbelastning. 

Eget ansvar 
Deltagarna poängterar att i grunden är det varje enskild individs eget ansvar att ta hand om sin 

hälsa. Arbetsplatser ska finnas som stöd och bidra med resurser så att den anställde ska ha 

möjlighet till att utvecklas – både psykiskt, fysiskt och socialt. Detta kan skapas med hjälp av 

anordnade utflykter, musik, dans och gruppaktiviteter. Intervjupersonerna hävdar att det är 

viktigt att personalen arbetar för en trivsam miljö på arbetsplatsen och det krävs att alla deltar 

i strävan mot en god gemenskap. Att medarbetarna stöttar varandra kan ha en positiv inverkan 

på motivationen till att delta i aktiviteter, vilket kan skapas genom ansvar och engagemang 

bland personalen. Deltagarna anser att är man aktiv på arbetsplatsen kan det bidra till ett 

positivt välmående. Som anställd kan man till exempel stå vid sitt skrivbord istället för att 

sitta en hel dag, ta trapporna istället för hissen om det är möjligt samt om tid finns så kan 

individen ta en promenad på rasten. En ansvarig person inom ett privat omsorgsföretag 

uttrycker sig om varje enskild individs ansvar: 

Det handlar ju väldigt mycket om att alla får ju någonstans ta ett eget ansvar (1) 

Intervjupersonerna anser att en god hälsa är något som ständigt behöver arbete, vård och 

engagemang, detta är något som kräver ansvar från medarbetaren. Intervjupersonerna 

poängterar att arbetet med sin egen hälsa är något som individen måste arbeta med även 

utanför arbetsplatsen. En arbetare inom hemtjänsten beskriver arbetet med hälsa på detta sätt: 

Det tycker jag är något som vi alltid behöver jobba med. Det är något som jag  

tycker aldrig tar slut, utan det tycker jag att vi behöver jobba med konstant. 

För det är som vi säger, det är färskvara alltihopa (5) 

Deltagarna framhåller att det är viktigt att anställda tar hand om sin hälsa även på sin fritid 

och inte bara under arbetstid. Det är ett arbete som pågår dygnet runt och kräver tid och 

engagemang. Det är viktigt att finna en balans mellan vardagen och festliga tillfällen.  
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Diskussion  

I följande avsnitt kommer resultatet diskuteras med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna, 

modeller, litteratur och vetenskapliga artiklar. 

Tid och resurser 
Intervjupersonerna hävdar att det inte finns tillräckligt med tid och resurser för att genomföra 

önskat friskvårdsarbete. De anser också att det är brist på utbildning som kan bidra till att 

utveckla anställdas kompetens. Varför satsar inte arbetsgivare mer på utbildning som kan 

stimulera anställdas utveckling? Resultatet visar att belastningen är hög på personalen och att 

tiden inte räcker till. Intervjupersonerna hävdar att de skulle vilja utöka arbetet med friskvård 

på arbetsplatserna. De anser att det krävs en person som enbart har friskvård och hälsa som 

ansvarsområde på arbetsplatsen. Varje anställd har en individuell pott i form av 

friskvårdsbidrag, vilket visar att det finns resurser att tillgå. Det framkommer samtidigt att det 

saknas andra ekonomiska resurser utöver friskvårdsbidraget för att anordna hälsofrämjande 

aktiviteter på arbetsplatsen. Är det brist på intresse från de anställda som gör att de ansvariga 

inte anser att det finns behov av att bedriva friskvårdsarbete? Eller är det brist på engagemang 

från arbetsledningen? 

Resultatet från undersökningen visar att det inte finns tydliga mål för hur hälsa kan främjas på 

arbetsplatserna. De få intervjupersoner som uppgav att det finns mål - vet inte vilka de är. Att 

få ner sjuktalen nämndes under intervjuerna som ett delmål, men det var inget som det 

arbetades aktivt med. Det fordras mål och visioner på arbetsplatser och därmed mål kring 

medarbetarnas hälsa. För att kunna bedriva en effektiv friskvård behövs mål, struktur, resurser 

och en tidsplan för arbetet (Hanson, 2004). Det är viktigt att lyfta fram realistiska mål och att 

bidra till motivation (Kjellman, 2006). Känner anställda att de har mål att sträva efter kan det 

skapa engagemang och motivation, vilket även kan medföra en känsla av flow i 

arbetsuppgifterna.  

Hälsofrämjande aktiviteter 
Enligt resultatet är friskvårdsbidraget en prioriterad investering på arbetsplatserna. När 

personalen nyttjar friskvårdsbidraget kan det bidra till att arbetsgivaren undkommer en del av 

ansvaret för personalens hälsa. Friskvårdsbidraget är en ekonomisk individuell satsning som 

visar att arbetsgivaren lämnar över ansvaret till medarbetaren. Detta bidrar också till att den 

anställde själv måste ta ansvar för sin hälsa och engagera sig i aktiviteter för att få användning 

av det ekonomiska stödet. Undersökningen visar att få arbetsplatser har valt att enbart 

använda friskvårdsbidraget som en hälsofrämjande aktivitet. De flesta arbetsplatser erbjuder 

stöd, inspiration och aktiviteter, men det är upp till var och en att utnyttja de resurser som 

finns. Arbetsledningen förväntar sig att den ansvariga personen för friskvård på arbetsplatsen 

ska inspirera anställda, framför allt de inaktiva och oengagerade (Kjellman, 2006). Enligt 

Wolf (2010) är friskvårdsbidraget en av de vanligaste satsningarna som erbjuds på 

arbetsplatser. Kjellman (2006) belyser att arbetsgivaren kan erbjuda friskvård till de anställda 

för att underlätta för alla parter, det vill säga det blir en win – win situation.  Om arbetsplatsen 

bidrar till friskvård kan det ge positiva effekter på både personal och ekonomi, vilket även 

Wolf (2010) framhäver i sin studie om hur det hälsofrämjande arbetet ser ut i världen.  

Resultatet visar att anordnade tävlingar som till exempel bowlingtävlingar, brännboll och 

stegtävlingar är gruppaktiviteter som är prioriterat. Dessa aktiviteter kan vara ett hjälpmedel 

för att skapa gemenskap i arbetsgruppen och kan även bidra till att medverkan i 

friskvårdsaktiviteter ökar. Intervjupersonerna anser att ett problem på arbetsplatserna kan vara 
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att personer som redan är aktiva blir mer aktiva och inaktiva personer fortsätter att vara 

inaktiva. Detta är något som Hanson (2004) och Kjellman (2006) belyser kan förekomma på 

arbetsplatser. Kjellman (2006) poängterar att bland annat steg-tävlingar och andra 

gruppaktiviteter på arbetsplatsen kan stimulera produktiviteten och effektiviteten. Det kan 

även bidra till att inaktiva personer blir mer aktiva och att individer kan skapa en sundare 

livsstil samt ett ökat välbefinnande. En promenad med sina arbetskamrater kan bidra till en 

ökad effektivitet i arbetet, då det bland annat tillförs syre till hjärnan som ökar kreativiteten 

till arbetsuppgifterna (Kjellman, 2006). En viktig faktor inom friskvård är att öppna upp 

möjligheter och inte avgränsa de olika friskvårdsområdena. Den ansvarige för arbetsplatsens 

friskvård bör belysa alla aktiviteter som har positiva effekter för hälsan, för att kunna inspirera 

de anställda på arbetsplatsen (Hanson, 2004). Enligt Rongen et al. (2013) är det viktigt att 

framhäva att medarbetarna måste få bestämma själva hur delaktiga de vill vara i 

friskvårdsaktiviteter, annars kan det få en negativ effekt. Detta är något som 

intervjupersonerna också poängterar.  

Undersökningen visar att ansvariga på arbetsplatserna försöker främja personalens hälsa både 

på ett fysiskt, psykiskt och socialt plan. Detta genom att försöka anordna aktiviteter som till 

exempel middagar, friluftsdagar och tävlingar några gånger om året. Men inte alla 

arbetsplatser satsar ekonomiska resurser på den här typen av aktiviteter. De poängterar att 

strävan efter en god hälsa inte enbart handlar om bra mat och fysisk aktivitet, utan kan även 

innefatta aktiviteter med kulturella inslag. Theorell et al (2013) belyser att det finns ett starkt 

samband mellan kultur och hälsa som kan visa sig både på arbetsplatsen och på fritiden. 

Aktiviteter med för mycket kulturella inslag kan dock ge motsatt effekt. Det kan bidra till 

stress och därför är det viktigt att skapa en balans. Sambandet mellan kultur och hälsa har 

uppmärksammats av Regeringen (2014) och det ses som en resurs som är på ingång att 

implementeras på arbetsplatser.  

Det empiriska materialet visar att utvärderingar av friskvård inte är något som prioriteras och 

det är inget som efterfrågas. Genomförs det inga regelbundna utvärderingar kan det vara svårt 

att förbättra organisationens arbete med hälsofrämjande arbete (Sjöberg, Brulin & Svensson, 

2009). Arneson och Ekberg (2005) anser att genomförandet av utvärderingar är viktigt för att 

kunna främja utvecklingen av hälsofrämjande arbete. Det är viktigt att tänka ur ett salutogent 

perspektiv för att kunna skapa hälsa istället för att enbart se risker. Genom utvärderingar kan 

lärande skapas och det kan bidra till att förbättra friskvårdssatsningar på arbetsplatser. Enligt 

Torp et al (2011) finns det behov av att genomföra fler utvärderingar för att kunna utveckla 

det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatser, detta visar även resultatet i undersökningen. 

Resultatet påvisar att det finns okunskap bland delatagarna om arbetet med utvärdringar. De 

ser det inte som en resurs i arbetet och är inte något som de inte tänker på att tillämpa.  

Angelöw (2002) poängterar att personalen ska ses om en tillgång och att det är mer lönsamt 

att arbeta med friskvård i jämförelse med att arbeta med sjuk personal. Resultatet visar att det 

genomförs medarbetarenkäter på arbetsplatserna, vilket är en form av utvärdering. Personalen 

får då möjlighet till att uttrycka sina åsikter om hur de trivs på arbetsplasten. Karlsson (2005) 

poängterar att om medarbetarna får vara delaktiga i utvärderingsprocesser kan det bidra till 

ökad kompetens och därmed ökad egenmakt på arbetsplatserna. Arbetet med utvärderingar 

kan medföra att motivationen ökar genom att medarbetarna känner sig delaktiga i 

arbetsplatsernas utveckling. Genomförandet av utvärderingar kan också bidra till att 

personalen upplever att arbetsgivaren värdesätter personalens synpunkter. Genomför 

arbetsgivaren formativa utvärderingar kan det bidra till en stöttning i det hälsofrämjande 

arbetet, vilket kan ha en betydande roll för verksamhetens utveckling. Enligt resultatet 

genomförs det inte formativa utvärderingar, vilket kan bidra till okunskap i hälsofrämjande 
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arbete.  Om inga utvärderingar genomförs kan det medföra minskad utveckling och minskat 

engagemang bland personalen till att delta i aktiviteterna.  

Enligt resultatet är utbildning inget som prioriteras på arbetsplatserna. Utökad 

utbildningsmöjlighet är ett önskemål som intervjupersonerna har och som de tror kan vara ett 

redskap till ökad utveckling bland personalen. Utbildning på arbetsplatser ska utveckla 

medarbetarnas kompetens för att kunna hantera krav som ställs på arbetsplatsen, vilket också 

kan uppmuntra medarbetarna till att utvecklas. En del arbetsgivare ser inte lönsamheten i att 

utbilda sin personal, men forskning belyser att utbildning kan ge positiva effekter på 

företagets ekonomi och personalens hälsa (Angelöw, 2002). Även Torp et al (2011) belyser 

att utbildning kan ha positiva effekter på anställdas hälsa och framhäver att det kan öka 

empowerment, det vill säga individens egenmakt. Enligt Schærström (2004) är 

problembaserat lärande (PBL) ett redskap för att kunna öka kompetensen bland anställda. Det 

är en form av lärandeprocess, vilket kan bidra till att anställdas egenmakt ökar och därmed 

kan individens självkänsla öka (Arneson & Ekberg, 2005). Den här metoden är inget som 

framkommer i resultatet, men det är en viktig aspekt att belysa för att det kan påverka det 

hälsofrämjande arbetet på arbetsplatser. Medarbetaren behöver utmanas i sitt arbete för att 

känna motivation till att utvecklas vilket kan bidra till flow. Utan utmaning kan medarbetaren 

känna nedstämdhet vilket inte skapar meningsfullhet eller flow. Genom utbildning kan 

medarbetaren utveckla sin kompetens, vilket kan vara ett steg närmare till att uppleva flow 

(Csíkszentmihályi, 1999). Få av deltagarna har genomgått någon form av 

ledarskapsutbildning, men det är efterfrågat och viljan finns till att utvecklas. Idmark–

Andersson (2009) påpekar att det finns chefs– och ledarskapsutbildningar att tillgå samt stöd i 

form av mentor, coach, fadder och handledare. Syftet med stödformerna är att ledaren ska 

känna sig bekväm i sin arbetssituation och därmed öka sitt välbefinnande. Detta är även något 

som Eriksson et al (2010) belyser och de framhäver även att det finns brist på stöd och 

förståelse från arbetsledningen, vilket kan speglas i undersökningens resultat. Wikströms et al 

(2010) studie visar att ledarskapsutbildningar med kulturella inslag kan ha en positiv inverkan 

på ledarens roll på arbetsplatsen, vilket visar sig genom lättare problemhantering och 

beslutstagande.  

Ledarskapets betydelse för delaktighet 
Hanson (2004) hävdar att det finns tre förutsättningarna för att skapa delaktighet på 

arbetsplatser: lärande, kommunikation och ledarskap. Delaktighet är något som 

intervjupersonerna upplever som värdefullt och de arbetar ihållande för att medarbetarna ska 

känna sig uppskattade och ha möjlighet till att uttrycka sina åsikter (Hanson, 2004). För att 

kunna inspirera och stötta människor som är inaktiva behöver den ansvarige ha kunskap om 

vilka förutsättningar som behövs för att kunna intressera människor. Intervjupersonerna 

poängterar att de försöker inspirerar och stötta genom att finna lösningar för att alla anställda 

ska kunna delta och känna sig bekväma i aktiviteterna. Känner individen att den är delaktig, 

har möjlighet till att utvecklas samt kan bidra med kunskap kan det öka den personliga 

självkänslan. Detta resulterar i att individen känner ökad hanterbarhet, meningsfullhet och 

begriplighet, vilket bidrar till en ökad positiv hälsa (Antonovsky, 2005). Resultatet från 

undersökningen visar att medarbetarna har möjlighet till delaktighet på arbetsplatserna, vilket 

är uppskattat. 

Greasley et al (2004) och Menckel (2004) poängterar att chefens ledarstil kan påverka 

medarbetarna till att uppleva egenmakt. En del anser att en förlorad kontroll kan påverka 

chefen negativt, men för medarbetarnas hälsa bidrar oftast ökad kontroll och delaktighet till 

en positiv känsla. Deltagarna poängterar att en ledare ska kunna fatta beslut och ta ansvar, 
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men bör kunna tilldela en del av ansvaret till sina anställda. Nyberg (2009) och Lundqvist 

(2013) beskriver utifrån sina studier att ledarskapet har betydelse för medarbetarna på 

arbetsplatser. Lundqvist (2013) poängetrar även att ledarens välmående kan ha en inverkan på 

sin egen förmåga att fatta beslut. Det är också betydande att chefen visar engagemang genom 

att delta i aktiviteter som genomförs och detta för att inspirera och motivera anställda till att 

vilja delta. Detta är något som även Kjellman (2006) framhäver. Att chefen deltar i aktiviteter 

är något som sällan inträffar enligt intervjupersonerna och det är något de saknar för 

gemenskapens skull.  

Strävan efter KASAM kan vara en vision på arbetsplatsen för att kunna skapa en bra 

arbetsmiljö och en god hälsa bland anställda. I tabellen presenteras vad en ledare kan göra för 

att medarbetarna ska kunna uppleva Känsla av Sammanhang (Se figur 6). 

 

LEDAREN VISAR MEDARBETAREN 

KÄNNER 

KASAM 

Kommunikation, delaktighet Struktur, förståelse, tydlighet Begriplighet 

Utbildning, delaktighet  Självkänsla, stresstålig, trygghet Hanterbarhet 

Uppskattning, delaktighet Engagemang, arbetsglädje, vilja Meningsfullhet 

 

Figur 6. En tabell för hur ett gott ledarskap kan påverka medarbetarnas möjlighet till att uppleva Känsla av 

Sammanhang. Egenkonstruerad modell. 

Winroth & Rydqvist (2008) anser att hälsa handlar om mer än bara mat och fysisk aktivitet, 

det kan även beröra ämnesområdena tobak, alkohol och kultur. Intervjupersonerna försöker att 

inspirera och uppmuntra medarbetarna. Detta genom att agera som förebilder när det gäller 

mat, fysiska aktiviteter, rökfri arbetsplats och att minska alkoholkonsumtionen. Resultatet 

visar att intervjupersonerna är drivande och engagerade personer, men det finns inte utrymme 

för att använda dessa egenskaper i det hälsofrämjande arbetet. Flertalet av intervjupersonerna 

är engagerade i hälsofrågor och försöker göra sitt yttersta för att främja hälsa bland 

medarbetarna. Men de tycker att arbetet är krävande på grund av för hög arbetsbelastning från 

andra arbetsuppgifter. Motivationen till att fortsätta arbetet med hälsofrämjande arbete skapas 

när ledaren får en bra respons från de anställda. Eriksson et al (2010) belyser i sin studie att 

tidsbrist är en orsak till att hälsofrämjande arbete uteblir. Brist på tid och ekonomiska resurser 

kan påverka ledarens arbete med att tillfredsställa medarbetarnas behov, vilket också kan 

bidra till att ledarens och medarbetarnas motivation och vilja minskar.  

Kommunikation som ett redskap 

Undersökningen visar att kommunikationen på arbetsplatserna oftast fungerar. Dialogen 

mellan arbetsledning, ledare och medarbetare måste fungera för att kunna arbeta 

hälsofrämjande och därmed öka delaktigheten på arbetsplatsen (Angelöw, 2002). Mackenzies 

(2010) studie visar att teknologin har utvecklats, vilket kan vara en anledning till minskad 

verbal kommunikation på arbetsplaster. I undersökningen har mindre arbetsplatser deltagit, 

vilket kan ha bidragit till att resultatet påvisar att den verbala kommunikationen till viss del 

fungerar. Enligt deltagarna är internet det vanligaste redskapet som används vid förmedling 

och kommunikation. De framhäver också att personalen har möjlighet till att föra en dialog, 
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komma med förslag och att vara delaktiga i beslut när det önskas. En dialog mellan 

arbetsgivare och medarbetare är nödvändig för att kunna vara delaktig. Aktiviteter kan 

förbättra relationer och därmed bidra till ökad kommunikation och delaktighet bland 

medarbetare (Hanson, 2004). Nyberg (2006) lyfter fram vikten av att kunna förmedla 

information mellan ledare och medarbetare. Kommunikation och förmedling är betydelsefullt 

för att skapa en god hälsa på arbetsplatsen. En bristande självkänsla kan vara relaterat till 

kommunikationssvårigheter på arbetsplatser (Ewles & Simnet, 2005). Resultatet visar att det 

inte finns kommunikationsproblem, men samtidigt säger intervjupersonerna att informationen 

inte alltid når fram till den aktuella målgruppen.  Detta är något som de ansvariga inte lägger 

så stor värdering i, utan anser att informationen alltid når fram till medarbetarna förr eller 

senare. Varför gör man inget åt det? I en del fall kan det nog bero på tidsbrist och att man som 

arbetsgivare inte har engagemang till att stärka kommunikationen mellan arbetsgivare och 

medarbetare.  

Modell för hälsofrämjande arbete 
Resultatet visar att finns det en del brister i utbildning, tid och resurser på arbetsplatserna. 

Dessa bitar behöver utvecklas för att kunna genomföra ett bättre friskvårdsarbete. Det kan 

bidra till en förbättrad arbetsmiljö och ökad egenmakt bland personalen. Enligt Torp et al 

(2011) kan empowerment vara en betydande faktor i hälsofrämjande arbete på arbetsplatser, 

vilket även författarna hävdar. Ledarskapet och delaktigheten på arbetsplatserna fungerar bra 

enligt deltagarna, vilket kan vara en bra förutsättning när friskvårdsarbete ska genomföras. 

Resultatet tyder på att det brister i kommunikationen bland personalen, men det uppfattas inte 

som något problem av intervjupersonerna. Empowerments tre delar är ledarskap, delaktighet 

och utbildning som tillsammans med kommunikation, tid och resurser kan bilda en modell. 

Arbetsgivare kan använda modellen som en mall för att skapa en uppfattning om vilka 

aspekter som kan påverka det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatser (Se figur 7).  

                       LEDARSKAP 

 

                 KOMMUNIKATION                    RESURSER 

      

 

   

  UTBILDNING                   DELAKTIGHET 

   

 
        TID    

Figur 7. Modellen beskriver vilka aspekter som kan vara betydande i det hälsofrämjande arbetet på 

arbetsplatser och hur empowerment kan öka genom detta arbete. Egenkonstruerad modell.  

Fungerar arbetet med kommunikation, ledarskap, resurser, delaktighet, tid och utbildning kan 

ett positivt friskvårdsarbete genomföras på arbetsplatsen. De sex komponenterna hänger ihop, 

men de kan även ha en funktion var för sig. Om det är för många av komponenterna som 

faller bort kan det bli svårt att genomföra ett positivt friskvårdsarbete. Resultatet i 

undersökningen framhäver att friskvårdsarbetet på arbetsplatserna kan förbättras. Detta kan 

 

EMPOWERMENT 
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ske genom att utbildning blir mer prioriterat och om det avsätts mer tid och resurser till 

aktiviteter. Utbildning, tid och resurser kan ha en betydande roll inom friskvårdsarbetet, 

fungerar inte dessa delar kan det bidra till att det hälsofrämjande arbetet inte utvecklas. Detta 

kan medföra att egenmakten på arbetsplatserna inte ökar.  

Metoddiskussion 
Intervjumetoden har varit ett bra verktyg i arbetet med att samla in material. Metoden har 

bidragit till en helhetsbild av hur ansvariga på arbetsplatser har organiserat friskvård. 

Intervjuerna var semistrukturerade och har gjort det möjligt till att ställa följdfrågor. Det har 

även bidragit till att kunna utveckla frågor kring intressanta infallsvinklar. Uppfattningen är 

att metoden har varit rätt redskap i relation till syftet. Det empiriska materialet hade kunnat bli 

mer omfattande och konkret om en kvantitativ ansats hade tillämpats. Intervjuguiden har varit 

svår att koppla till syftet, vilket har medfört att mer tid än vad som var tänkt har disponerats. 

Arbetet med intervjuguiden har samtidigt bidragit till en förståelse för syftets funktion och 

betydelse för undersökningen. Konstruktion av följebrev och samtyckesblankett har medfört 

en del problem med formulering av text, men har genomförts utan större komplikationer.   

Arbetet med att få tag i intervjupersoner har varit svårt och krävde mycket tid i början av 

studien. Majoriteten av de tillfrågade individerna var inte intresserade av att delta. Bortfallet 

är inte analyserat, men det kan tyda på att ansvariga personer på arbetsplatser har brist på tid 

och engagemang. Arbetsprocessen med uppsatsen har även sträckt sig över jul och nyår, 

vilket är en hektisk period på året och kan ha bidragit till bortfallet i undersökningen. 

Bristande kunskap och förståelse kring arbetsprocessen kan ha varit en bidragande faktorer till 

en uppfattning om tidsbrist. Dock är det inte säkert att något hade kunnat göras annorlunda 

men det är en reflektion som har gjorts. Valet av att använda ett bekvämlighetsurval kan ha 

bidragit till att resultatet inte blev så uttömmande som författarna hade föreställt sig. 

Kombinationen av bekvämlighetsurval och tidsbrist kan ha bidragit till att inte alla 

intervjupersonerna har varit lämpliga för undersökningen. Studien hade kunnat genomföras 

med hjälp av ett slumpmässigt urval, vilket kunde ha bidragit till omedvetna val av 

intervjupersonerna.  

Intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplatser, vilket kan ha varit en hjälp till att 

skapa uppfattningar om deltagarna och deras arbetsmiljö. Valet av intervjuplats gjordes för att 

underlätta för deltagaren, majoriteten av intervjupersoner tog detta som självklart och det 

gjorde även vi.  Svårigheter i arbetet med att finna intervjupersoner kan vara bidragande 

faktor till osäkerhet under intervjuerna. Känslan av osäkerhet fanns under samtliga intervjuer, 

men minskade under processens gång.  Genomförandet av intervjuerna har samtidigt bidragit 

till ökad kunskap och ett ökat självförtroende.  Ett intresse om att undersöka anställdas 

uppfattning om hur hälsofrämjande arbetet bedrivs har vuxit fram under studiens gång. En 

enkätundersökning kombinerat med intervjuer hade då varit lämpliga metoder.  

Analysen av det empiriska materialet har varit en givande men komplicerad process.  Detta 

för att det ibland har varit svårt att sätta sig in i vad intervjupersonerna vill förmedla. I en del 

situationer har det funnits underliggande budskap förankrat med de givna svaren, vilket har 

varit svårt att analysera. Analysen har bidragit med ökad kunskap och förståelse för det 

studerade syftet. Genom analysens manifesta och latenta del har diskussioner skapats, vilket 

har bidragit till olika perspektiv i processen. Trots motgångar har arbetet gått bra och det har 

bidragit till ny kunskap. Tankar och nya insikter har utvecklats om hur friskvårdsarbete 

fungerar på arbetsplatser och vad som kan krävas för att genomföra ett gott arbete. Det har 

medfört inspiration till fortsatt arbete med fokus på arbetsrelaterad hälsa och andra 

hälsofrågor.  
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Konklusion 
Slutsatsen är att studien kan bidra till folkhälsovetenskaplig forskning om hur arbetet med 

friskvård kan bedrivas på arbetsplatser. Studien framhäver att hälsofrämjande arbete på 

arbetsplatser inte är så utvecklat som ansvariga för hälsofrågor skulle vilja. Resultatet visar att 

tid, resurser och utbildning är tre aspekter som behöver utökas på arbetsplatserna. 

Tillsammans med ett bra ledarskap, god kommunikation och delaktighet kan det skapas goda 

förutsättningar för att främja anställdas hälsa. Studiens utarbetade friskvårdsmodell kan 

användas som en mall för arbetsgivare att utgå ifrån för att kunna utveckla hälsofrämjande 

arbete på arbetsplatser. Det behövs ytterligare forskning för att kunna säkerställa resultatet 

och för att öka förståelsen för friskvårdens betydelse för arbetsplatsen och dess anställda. 

Ytterligare studier krävs för att kunna utveckla fler strategier för organiserat friskvårdsarbete 

på arbetsplatser.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 
Vilken är din roll på den här arbetsplatsen? 

Hur ser du på hälsa? 

Mål  

Vilka är arbetsplatsens mål och visioner för hälsa och friskvård? 

Anser du att mål och visioner följs? 

Om inte, hur kommer det sig? 

Anser du att det behövs mål och visioner? 

Friskvårdssatsningar  

Finns det en fast eller rörlig budget för friskvårdssatsningar? 

Hur arbetar ni med friskvård och aktiviteter? 

Har ni några fasta friskvårdsprojekt som genomförs? 

Anordnas det någon form av sociala tillställningar som får medarbetarna att känna 

samhörighet? 

Vad erbjuds för att främja den psykiska hälsan?  

Erbjuds det samtalsmöjligheter för de anställda? 

Det verkar som att ni inte arbetar så mycket med friskvård, vad beror det på? 

Anser du att fler friskvårdssatsningar bör finnas på arbetsplatsen? 

Utvärdering 

Finns det ett intresse för hälsa på arbetsplatsen? 

Görs det utvärderingar om friskvårdsarbetet?  

Om nej, hur kommer det sig? 

Hur används utvärderingarna? Har de något syfte? 
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Empowerment 

Får de anställda möjlighet till någon form av utbildning på arbetsplatsen? 

Vilken roll har de anställda i besluten kring hälsofrämjande aktiviteter? 

Hur anser du att en bra ledare ska vara i arbetet mot en hälsosam arbetsplats? 

Förmedling 

Hur informerar ni de anställda om aktiviteter, ekonomiska resurser och utbildning? Finns det 

ett medvetet val? 

Hur arbetar ni för att få de anställda intresserade av sin hälsa?  

Om nej, hur kommer det sig? 

 

 

Finns det något du skulle vilja göra annorlunda? 
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Bilaga 2 

Följebrev  
Hej! 

Vi är två studenter som läser det Folkhälsopedagogiska programmet på Högskolan 

Kristianstad. Vi går sista året på utbildningen och har nu påbörjat vårt examensarbete som 

bygger på en undersökning om friskvård på arbetsplatser. Syftet med studien är att undersöka 

hur ansvariga personer arbetar med friskvårdssatsningar på arbetsplatser.  

Vi kommer att genomföra intervjuer med personalsansvariga på arbetsplatser. Vårt önskemål 

är att intervjua 1-2 personer som är involverade i verksamhetens friskvårdsarbete. Det är 

frivilligt att delta och varje deltagare har under intervjuns gång rätt att avbryta sin medverkan. 

Varje intervju kommer att ta cirka 30-40 minuter och kommer med intervjupersonens 

samtycke att spelas in. Vi kommer båda att medverka vid samtalet.  

Det är frivilligt att medverka, men ert deltagande har stor betydelse för undersökningen. 

Intervjuerna och allt material kommer att behandlas konfidentiellt. Det betyder att varken 

intervjupersonens eller arbetsplatsens namn kommer att nämnas i arbetet och det är endast vi 

som genomför intervjuerna som har tillgång till datamaterialet.  

Vi bifogar en svarsblankett angående Er medverkan. 

Har ni några frågor om studien kan Ni kontakta oss via telefon eller mail. 

 

Tack för Er tid, hoppas ni finner vår studie intressant och att Ni kan tänka er att delta. 

 

Tack på förhand! 

Kristianstad, december 2013 

Med vänliga hälsningar 

 

____________________   ____________________ 

Louise Hansson   Jessica Johansson 

0768-607741    0733-262042 

hansson.louise@hotmail.com  jessicajohansson040@hotmail.com  

 

mailto:hansson.louise@hotmail.com
mailto:jessicajohansson040@hotmail.com
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Bilaga 3 

Samtyckesblankett 

 

Jag vill delta i undersökningen och jag har härmed tagit del av informationen angående 

undersökningens etiska aspekter.  

  

  

Ort, datum    Organisation/verksamhet 

_____________________   _____________________ 

 

Underskrift     Namnförtydligande 

____________________   _____________________ 

 

 

Om fler än en medverkar i samma organisation 

 

Jag vill delta i undersökningen och jag har härmed tagit del av informationen angående 

undersökningens etiska aspekter.  

  

  

Ort, datum    Organisation/verksamhet 

_____________________   _____________________ 

 

Underskrift     Namnförtydligande 

____________________   _____________________ 
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Analys    Ledarskap    

 

 

 
                      Utbildning    Delaktighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖVERGRIPANDE TEMA – TID OCH RESURSER 

 

EMPOWERMENT 


