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Förord 

De kunskaper som vi förvärvat under denna tid kommer vara oss till stor användning 

under våra arbetsliv. Som blivande personalvetare kommer vi ställas inför de utmaningar 

som organisationerna i studien beskriver. Vi vill rikta ett stort tack till de organisationer 

och hälsoprojektansvariga som medverkat i studien. Vi vill även särskilt tacka vår 

handledare Ann-Louise Silfver som varit ett fantastiskt stöd under denna tid.  

 

Marlene Nilsson & Monica Olofsson 

Umeå, 2018-05-29 

 

  



 

 

"Standing still doesn’t work. The stronger the current, the faster you have 

to swim” - A qualitative study of organizational health promotion 

strategies 

Sammanfattning  

Studiens syfte var att granska organisationers hälsosatsningar och skapa en fördjupad 
förståelse för vilka motiv som ligger bakom implementeringen av specifika 
hälsosatsningar samt att beskriva hälsoprojektansvariges upplevelse av 
hälsosatsningens verkan. Studien har en kvalitativ ansats och har baserats på empiri 
från sex semistrukturerade telefonintervjuer.  Studiens resultat visar att motiven till de 
olika hälsosatsningarna i stor utsträckning överensstämmer med varandra. De motiv 
som framkommit är att organisationerna har infört hälsosatsningar i syfte att minska 
sjuktalen, främja fysisk och psykisk hälsa, skapa balans mellan fritid och arbetstid, 
förändra beteenden och skapa trivsel på arbetsplatsen samt att bli en attraktivare 
arbetsgivare och minska personalomsättningen. Hälsosatsningarna har även visat sig 
i större utsträckning mer handla om individinriktade insatser än 
organisationsinriktade satsningar trots att forskning rekommenderar en kombination 
av dessa. Resultatet av studien har även visat att samtliga informanter delar 
upplevelsen av att hälsosatsningen väckt positiva känslor hos dem anställda samt att 
hälsosatsningarna i stor utsträckning har motsvarat deras förväntningar. Samtliga 
informanter uttrycker dock svårigheter med att mäta insatsernas verkan. Studien har 
genererat kunskap om vilka motiv som har legat bakom hälsosatsningarna, hur 
organisationerna arbetat med hälsosatsningarna samt hur de upplevt hälsosatsningens 
verkan. Denna kunskap hoppas vi kan bidra med en djupare förståelse för ämnet. 

Nyckelord: Workplace health promotion, Workplace health intervention, Workplace 

wellnes program, Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser 
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Inledning  

Organisationer har under många år tillämpat olika former av hälsoarbete i syfte att 

minska sjukskrivningar, motverka arbetsmiljörelaterad ohälsa, skapa motivation och 

öka prestationen hos medarbetare. Litteratur på området visar att det organisatoriska 

hälsoarbetet har ändrat inriktning till att i allt större utsträckning handla om proaktiva 

insatser främst med syfte främja hälsosamma vanor i kombination med insatser i syfte 

att förebygga ohälsa (Tangen & Conrad, 2009; Winroth & Rydqvist, 2008; Menckel & 

Österblom, 2000). I hälsoarbete inkluderas allt som syftar till att understödja eller 

verka för att anställda ska må bra såväl fysiskt som mentalt, emotionellt, socialt eller 

spirituellt (Thomsson & Menckel, 1997). Det hälsofrämjande arbetet kan därför 

inkludera en mängd faktorer både inom och utanför arbetsplatsen.  

En färsk årsrapport från Nyckeltalsinstitutet visar att allt fler arbetsgivare i Sverige 

väljer att satsa på hälsa (Nyckeltalsinstitutet, 2017). Förändringar i 

arbetsmiljölagstiftningen, ökad sjukfrånvaro, demografiska utmaningar och hårdare 

konkurrens mellan företagen ställer allt högre krav på Sveriges arbetsgivare. Dessa 

förändrade villkor utmanar arbetsgivare att tänka nytt och därigenom finna nya 

hälsosatsningar för att möta dagens och framtidens utmaningar. 

Under första kvartalet 2016 hade drygt var femte sysselsatt person i Sverige någon 

form av besvär till följd av arbetet (Arbetsmiljöverket, 2016). Historiskt sett har det 

varit mer vanligt förekommande med besvär orsakade av fysiska än psykiska 

påfrestningar, något som förändrats de senaste åren (Arbetsmiljöverket, 2016). Enligt 

Arbetsmiljöverket (2016) är stress och psykiska påfrestningar samt påfrestande 

arbetsställningar de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. En rapport från 

Försäkringskassan (2017) visar att 46 procent av det totala antalet sjukskrivningar i 

Sverige orsakas av psykisk ohälsa. Rapporten från arbetsmiljöverket (2016) visar på 

skillnader mellan könen då 26 procent av kvinnorna hade besvär till följd av arbetet 

jämfört med 19 procent bland männen.  

Ökningen av den psykiska ohälsan har enligt Svenskt Näringsliv (2015) medfört ökade 

kostnader för många organisationer och för samhället i stort. Arbetsgivare i Sverige är 

enligt arbetsmiljölagen (SFS 1997:1160) ålagda att bedriva ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1160), ett arbete som främst handlat om att förebygga 

ohälsa och olycksfall i arbetet. Sen 2016 innefattar detta arbete även den 
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organisatoriska och sociala arbetsmiljön (AFS 2015:4). Enligt den nya föreskriften ska 

arbetsgivaren arbeta förebyggande mot ohälsa men även främja en god arbetsmiljö.  

Förutom att arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande insatser kan förebygga ohälsa så 

kan det också fungera som ett verktyg i att inte bara behålla utan också attrahera 

personal (Svenskt näringsliv, 2002). Enligt Laurent (2007) kan hälsosatsningar och 

organisationens syn på sin personal vara avgörande för valet av arbetsgivare. Denna 

trend med allt högre krav på hälsofrämjande förmåner från arbetssökande i olika 

åldersgrupper är en trend som förväntas fortsätta öka (Laurent, 2007).  

Förändrade arbetsmiljökrav har lett till att allt fler arbetsgivare erbjuder hälso-

främjande insatser, men hur ser detta hälsofrämjande arbete ut i praktiken? Vilka 

hälsosatsningar tillämpar arbetsgivare och hur ser arbetsgivare själva på sitt arbete? 

Som blivande personalvetare finner vi det intressant att studera varför arbetsgivare 

arbetar med olika typer av hälsofrämjande insatser och vad de tänker att insatserna 

ska bidra med. Genom att synliggöra hur organisationer arbetar operativt med nyligen 

implementerade hälsosatsningar kan denna studie bidra med ökad kunskap om 

företags och organisationers arbete med hälsofrämjande åtgärder.  

Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att granska organisationers hälsosatsningar och skapa en fördjupad 

förståelse för vilka motiv som ligger bakom implementeringen av specifika 

hälsosatsningar i sex olika organisationer. Studiens syftar även till att beskriva 

projektansvarigas upplevelse av hälsosatsningarnas verkan. 

Studiens frågeställningar är: 

• Vilka motiv hade organisationerna för att införa de specifika hälsosatsningarna? 

• Hur arbetar organisationerna med hälsosatsningarna? 

• Hur upplever projektledarna verkningar av hälsosatsningarna? 

 

Centrala begrepp 

I detta avsnitt beskrivs och definieras för uppsatsen centrala begrepp inom området 

hälsa och hälsoarbete på arbetsplatsen. Begrepp som hälsa, hälsoarbete, 

hälsofrämjande insatser och hälsosatsning kan tyckas svårdefinierade och subjektiva. 
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Det finns många saker som påverkar hälsa, arbete och arbetsvillkor. Förutsättningar 

mellan olika verksamheter skiljer sig åt och det finns faktorer på såväl individuell som 

organisatorisk nivå som påverkar hälsan. Avsnittet inleds med att olika relevanta 

begrepp definieras. 

Vad är hälsa? 

Världshälsoorganisationen (WHO, 2018) definierar hälsa som; ”Ett tillstånd av 

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

sjukdom eller handikapp”. WHO:s definition av hälsa handlar både om det fysiska, 

psykiska och sociala välbefinnandet och inte bara frånvaron av sjukdom och 

funktionsnedsättning. Hälsobegreppet är komplext, WHO:s definition innebär att 

hälsobegreppet har flera dimensioner.  

Arbetsplatsen utgör en viktig arena för att främja folkhälsa och kunskap om hälsa 

(WHO, 2018; Folkhälsomyndigheten, 2017). Organisationer har också ett intresse för 

hälsofrämjande arbete för att både minska sjuktalen och öka motivationen. 

Arbetsplatser kan inte bara påverka medarbetarnas välbefinnande, utan utgör också 

en miljö där hälsofrämjande arbete kan bedrivas (Chu et al., 2000).  

Hälsofrämjande arbete 

Begreppet hälsofrämjande arbete benämns i engelsk litteratur som work health 

promotion (WHP). WHP är en internationell benämning för hälsofrämjande arbete i 

arbetslivet som erkändes av Luxenburgdeklarationen år 1997. I deklarationen (1997) 

beskrivs ett hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen som arbetsgivarnas, 

medarbetarnas och samhällets gemensamma ansträngningar för att förbättra den 

psykiska och fysiska hälsan och välbefinnandet hos människor på arbetsplatser. Det 

hälsofrämjande arbetet innebär en omfattande analys och utformning av mänskliga 

samt organisatoriska arbetsnivåer med ett gemensamt strategiskt mål att förbättra och 

utveckla hälsan i organisationen. 

En svensk definition av begreppet hälsofrämjande arbetsplatser presenteras av 

Thomsson och Menckel (2000, s. 9): 

Hälsofrämjande på arbetsplatser inkluderar alla de ansträngningar som sker i 

alla sammanhang där individer arbetar, och som syftar till att öka 

välbefinnandet och hälsa. Hälsofrämjande på arbetsplatser befattar sig med 

orsaker till ohälsa, men fokuserar på möjligheter till god hälsa. 
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Hälsofrämjande på arbetsplatser syftar till att möjliggöra för arbetande 

människor att utveckla en god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden. 

Hälsoarbete i organisationer 

Hälsoarbete utmärks av en kombination av förebyggande och främjande insatser 

(Winroth & Rydqvist, 2008). I en rapport från Arbetslivsinstitutet (Menckel & 

Östensson, 2000) frånskiljs förebyggande och främjande arbete, två begrepp som 

delvis kan överlappa varandra. Menckel och Östensson (2000) menar att det är 

begreppens målsättning som skiljer dem åt. Förebyggande fokuserar på att skydda och 

avvärja medan främjandet fokuserar på att erbjuda och möjliggöra hälsoarbete. 

Hälsoarbete på arbetsplatsen har förändrats från att tidigare ha fokuserat på att 

förebygga ohälsa genom att fokusera på vad som orsakar ohälsa, till att på senare tid 

handla om att främja hälsa genom att fokusera på proaktivt hälsoarbete (Bjurvald, 

2003). Hansson (2004) menar även att hälsoarbetet har fått en alltmer strategisk 

viktig roll i organisationer på grund av ökade sjuktal. Hälsan påverkas av förhållanden 

mellan samhället, organisationen och människors levnadsförhållanden (Ågren, 2003; 

Swanström, 2002) Swanström, (2002) menar även att även om ansvaret för hälsan 

ligger på individen så finns också ett kollektivt ansvar som ligger på staten, samhället 

och arbetsplatsen.  

Patogena och salutogena perspektiv 

Inom hälsoforskningen utgår man ofta från två utgångspunkter, den patogena och den 

salutogena (Angelöw, 2002). Det patogena förhållningssättet utgår från att identifiera 

problem, brister och svagheter vilket kan medföra en känsla av hopplöshet (Angelöw, 

2002). Det salutogena förhållningssättet presenteras som ett möjlighetsbaserat 

förhållningssätt som inriktar sig på faktorer som främjar och konstruerar utveckling 

och hälsa (Angelöw, 2002; Antonovsky, 1996). Hanson (2010) menar att det 

salutogena förhållningssättet kan ses som mer positivt samt som en större 

motivationsfaktor i jämförelse med det patogena perspektivet. Genom att tillämpa ett 

salutogent förhållningssätt motiveras organisationer i större utsträckning att arbeta 

med hälsa på organisations och gruppnivå (Hansson, 2010).  

Friskvårdssatsningar, det vill säga satsningar som utgår från ett salutogent perspektiv, 

är idag en vanligt förekommande hälsoinsats på svenska arbetsplatser. Friskvård har 

sedan 2004 varit avdragsgillt för arbetsgivare i Sverige, vilket innebär att arbetsgivare 

har rätt att dra av kostnader för anställdas friskvård (Skatteverket, 2005). Skatteverket 
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har sedan reglerna infördes definierat vad som räknas som friskvård genom att lista 

godkända aktiviteter. En förändring skedde dock 1 januari 2018 och nuvarande regler 

om skattefri motion och annan friskvård har utvecklats och spektrat för vad som är 

avdragsgillt vidgats (Skatteverket, 2018).  

I denna uppsats ansluter vi oss till Winroths och Rydqvists (2008) definition av 

hälsoarbete som innebär att det förebyggande och det främjande insatserna 

kompletterar varandra; det ena synsättet utesluter inte det andra. I vår studie har vi 

valt att använda oss av begreppet hälsosatsning eftersom vi studerar organisationers 

specifika hälsosatsningar och utesluter därigenom verksamhetens allmänna 

systematiska arbetsmiljöarbete. 

Tidigare forskning  

Tidigare forskning på området samlades in med handledning av bibliotekspersonal, 

främst via Umeå Universitetsbiblioteks databaser såsom SocINDEX, ERIC och 

Academic Search Elite. Vid sökningen användes följande nyckelord: Workplace health 

promotion, Workplace health intervention, Workplace wellnes program, 

Hälsofrämjande arbete. Urvalet av artiklar utgick från Umeå universitetsbiblioteks 

(n.d.) riktlinjer för vad som utgör vetenskapliga artiklar.  

Det har under senare år bedrivits omfattande forskning om hälsofrämjande arbete på 

arbetsplatser, framför allt ur ett medicinskt perspektiv vilket visar behovet av 

samhällsvetenskaplig och pedagogisk forskning på området. I vårt urval av tidigare 

forskning presenteras studier om organisatoriskt hälsobeteende, individuellt 

hälsobeteende, studier som synliggör motiv och målsättningar med olika 

hälsosatsningar samt studier som har ett kritiskt perspektiv till hälsosatsningar. 

En kartläggning av tidigare forskning på området visar att de har skett en förskjutning 

när de gäller forskning om hälsofrämjande interventioner på arbetsplatser (Åkerlind 

et al., 2013). Enligt Åkerlind et al. (2013) har en stor del av forskningen på området 

tidigare fokuserat individuellt hälsobeteende, men under senare år har mer 

uppmärksamhet riktats mot arbetsorganisation och ledarskap. Forskning betonar även 

att hälsofrämjande interventioner på arbetsplatsen bör ha en bred ansats och omfatta 

såväl individinriktade som organisatoriska åtgärder (Åkerlind et al., 2013; Goetzel & 

Ozminkowski, 2008). Forskning på området har även visat att de finns ett samband 

mellan hälsofrämjande aktiviteter och välbefinnande på arbetsplatser (Kuoppala, 
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Lamminpää & Husman, 2008) och att allt fler organisationer tillämpar olika 

hälsoprogram (Allender et al., 2006).  

Organisatoriskt hälsobeteende 

Hälsofrämjande insatser på ett organisatoriskt plan handlar om att styra och 

organisera hälsoarbetet på ett hälsofrämjande vis (Chu et al., 2000). Enligt Åkerstedt 

et al. (2001); Ulmer et al. (2005) kan ett sätt vara att reducera arbetstiden vilket enligt 

forskning har visat sig ha en positiv inverkan på balansen mellan arbetsliv och fritid. 

Genom att utöka möjligheten för återhämtning, minskar konflikten mellan 

arbetsuppgifter och fritidsaktiviteter, samt utökar individens möjligheter att utöva 

hälsorelaterade aktiviteter (Åkerstedt et al. 2001; Ulmer et al. 2005). Forskning har 

identifierat fyra olika riktlinjer som är betydelsefulla för ett framgångsrikt 

hälsofrämjande arbete på arbetsplatser (Ulmer et al., 2005): deltagande, integration, 

projektledning och ett holistiskt synsätt på människan d.v.s. att se alla faktorer som 

påverkar individens hälsa. Deltagande innebär att personalen inkluderas i 

nulägesanalysen, problemdefinitionen och utveckling av lösningar. Det är också viktigt 

att integrera det hälsofrämjandet arbetet i alla viktiga beslut och alla divisioner av 

företaget. Projektledning handlar om ett systematiskt utförande av alla åtgärder och 

projekt d.v.s. riskbedömningar, prioriteringar, planering, utförande, kontroll samt 

utvärdering av resultat. Den holistiska riktlinjen innebär att bedriva en 

beteendemässig och hälsofrämjande arbetsorganisation och arbetsdesign med 

åtgärder i syfte att minska hälsorisker och att bygga upp skydd (Ulmer et al., 2005). 

En annan viktig aspekt som forskningen pekar på är att hälsoprogram baserade på 

beteendevetenskaplig forskning, har visat sig vara framgångsrika (Proper et al., 2003). 

Proper et al. (2003) understryker vikten av en väl genomtänkt hälsostrategi för att 

hälsoarbetet skall bli så framgångsrikt som möjligt. Vidare är hänsynstagande till 

anställdas individuella behov och förutsättningar, intern marknadsföring av 

hälsoarbete, samt samordnat organisatoriskt stöd och vägledning viktiga 

framgångsfaktorer vid organisatoriskt hälsoarbete (Wollesen et al., 2017: Sparling 

2010). Ytterligare framgångsfaktorer är att situationsanpassa satsningen efter den 

aktuella målgruppen och arbetsplatsen samt att organisationers hälsosatsningar 

samverkar med varandra (Sparling, 2010). Forskning (Goetzel et al., 2014: Sparling, 

2010) visar också att det hälsofrämjande arbetets framgång är beroende av dess mål, 

organisationskultur, design och implementation och viktigast av allt, hur hälsoarbetet 
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utvärderas. Tydliga mål för hälsosatsningen, en design där utvärdering är integrerad 

och kontinuerligt följs upp samt en kultur på arbetsplatsen som bidrar till att arbeta 

hälsofrämjande ökar chanserna till positiva följder av insatsen (Goetzel et al., 2014).  

Goetzel et al. (2014) poängterar vikten av att det hälsofrämjande arbetet är långsiktigt 

för att hälsosatsningen ska ge goda resultat.  

Forskning visar även att ett lyckat hälsoarbete bör integreras i organisationens 

generella styrning (Chu et al., 2000). Åkerlind et al. (2013) påpekar att arbetsgivarens 

sätt att leda och organisera verksamheten har tydliga samband med medarbetarnas 

sjukfrånvaro och hälsa och att ledarskap, socialt klimat och specifika hälsofrämjande 

åtgärder har betydelse. Åkerlind et al. (2013) diskuterar vidare att även externa 

strukturella områdesfaktorer som befolkningsfördelning, arbetsmarknad och attityder 

till när det är okej att sjukskriva sig är betydelsefulla, dock är det inget som minskar 

betydelsen av de interna organisationsfaktorerna. 

Ledarskap 

Studier visar att hälsofrämjande insatser starkt är beroende av stöd från ledarskap och 

ledning (Sparling, 2010;Kouppala et al., 2008). Hoert et al. (2018) menar att anställdas 

deltagande i hälsofrämjande aktiviteter, upplevd jobbstress och hälsobeteende är 

relaterade till deras uppfattningar av organisatoriskt ledarskapsstöd. Anställda som 

upplever stöd från ledare och chefer visar högre deltagande i hälsofrämjande 

aktiviteter, upplever mindre jobbstress och visar på en högre grad av hälsosamma 

beteenden (Hoert et al., 2018). I närvaro av gott ledarskap och en hälsosam arbetsmiljö 

med en stödjande atmosfär ökar medarbetarnas välbefinnande (Åkerlind et al., 2013). 

Forskning (Wiman et al., 2016) visar att chefer och ledare ofta är medvetna om att de 

har möjlighet att skapa positiva attityder bland anställda när det gäller hälsofrämjande 

beteenden genom att själva vara goda förebilder. Forskning visar också att chefer i små 

företag har mindre resurser och tenderar att sakna motivation att bedriva 

hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen och kunskap om hur man hanterar hälsofrågor 

bland anställda (Wiman et al., 2016; Wollesen et al., 2017).  Det kan därför vara 

fördelaktigt att anlita extern hjälp för att finna en hälsostrategi som passar den 

specifika organisationen och dess anställda (Wollesen et al., 2017).  

Röttger et al. (2017) menar att även om studier av ledningens beteende och dess 

betydelse för det hälsofrämjande arbetet är viktiga måste även individens beteenden 

och hur de påverkas av interaktionen med varandra och sin omgivning studeras. Enligt 



 

8 
 

Röttger et al. (2017) är hälsofrämjande insatser beroende av individers inställningar 

och attityder till att vilja delta i hälsofrämjande aktiviteter. Forskarna menar vidare att 

en av de viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt hälsoarbete är ledarskapets 

förmåga att skapa goda förutsättningar och en god struktur (Röttger et al., 2017). 

Organisationsstorlek och sektor  

Hälsofrämjande arbete är sällan är ett prioriterat arbetsområde i små och medelstora 

företag (Wollesen et al., 2017; Hannon et al., 2012). Enligt Wollesen et al. (2017) skiljer 

sig förutsättningarna för att bedriva ett framgångsrikt hälsoarbete åt mellan större 

företag och mindre företag. Mindre företag har visat sig sakna de ekonomiska, 

tidsmässiga och mänskliga resurser som krävs för att bedriva systematiska och 

effektivt långsiktiga hälsoprogram (Wollesen et al., 2017;Wiman et al., 2016). Som en 

konsekvens begränsar medelstora företag ofta hälsointerventioner till kostnads- och 

tidseffektiva hälsosatsningar antingen av engångskaraktär eller satsningar som 

erbjuds under kortare projektperioder. Dessa satsningar tar sällan hänsyn till helheten 

och bristen på långsiktighet omöjliggör dessutom strukturerad hälsostyrning 

(Wollesen et al., 2017). Samtidigt har små organisationer vissa fördelar som kan nyttjas 

för att bedriva ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete. Mindre organisationer har 

kortare kommunikationsvägar mellan hälsoprojektledare och anställda än större 

organisationer. Goda sociala relationer kan underlätta för ett positivt mottagande vid 

etableringen av förändringar (Wollesen et al., 2017).  

Det har visat sig förekomma stora variationer i hur organisationer hanterar olika 

hälsoinsatser (Linnan et al., 2008). Det har även visat sig finnas stora skillnader mellan 

sjuktalen i olika branscher, företag, kommuner och regioner som inte har visat sig gå 

att förklara genom olika riskfaktorer (Szücs et al., 2003). Enligt Åkerlind et al. (2013) 

har kommuner generellt visat sig vara drabbade av högre sjukfrånvaro och har därmed 

ett sämre hälsoläge än andra organisationer såsom landsting, näringsliv och stat. Idag 

bedrivs ett flertal hälsofrämjande och hälsoförebyggande arbete i landets kommuner 

men det finns en avsaknad av studier som redogör för vilka interventioner som varit 

framgångsrika (Åkerlind et al., 2013) 

Individuellt hälsobeteende 

Som vi konstaterade inledningsvis har mycket forskning fokuserats på individuellt 

hälsobeteende. Studier på området har bland annat undersökt effekterna av 

hälsointerventioner som syftar till att öka produktiviteten (Pereira et al., 2015) och 
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reducera fetma (Vuillemin et al., 2011). Studier visar att flest anställda ansluter sig till 

beteendeförändrande aktiviteter följt av näringsrådgivande aktiviteter och att 

aktiviteter för stresshantering och återhämtning som till exempel terapi, 

sportaktiviteter som leds av företaget och rökavvänjning visat på mindre uppslutning 

(Wollesen et al., 2017). Wollesten et al. (2017) understryker att tidigare studier i syfte 

att mäta effekten av olika interventioner, har baserats på stora företag i större 

utsträckning än i små och medelstora företag. Detta gör att det saknas god praxis och 

riktlinjer för framgångsrika hälsofrämjande interventioner i små och medelstora 

företag (Wollesen et al., 2017).  

Många företag arbetar hälsofrämjande för att motivera medarbetare att träna och 

därigenom främja en aktiv livsstil (Wollesen et al., 2017). Wollesen et al. (2017) visar 

att interventioner med syfte att öka den fysiska aktiviteten på arbetsplatser utvecklats 

till att bli mer specifika i sin approach och att dessa visat sig vara framgångsrika. Enligt 

Malik et al (2014) kan fysiska aktivitetsprogram på arbetsplatsen förbättra trivseln på 

arbetsplatsen och minska personalomsättningen. I enlighet med Benaards et al. 

(2006) kan fysisk aktivitet reducera och förebygga risken för såväl fysiska som psykiska 

besvär orsakad av utmattningssyndrom och depression. Benaards et al (2006) menar 

att de som utövar fysisk aktivitet reducerar risken för psykiska besvär i framtiden. När 

de gäller hälsosatsningar för att motivera medarbetare att bli mer fysiskt aktiva 

understryker Andersson et al. (2004) att satsningar i syfte att påverka individers 

livsstil rekommenderas att innehålla individanpassade hälsosamtal. Andersson et al. 

(2004) förespråkar därigenom individuella samtal framför allmän information. 

Sammanfattningsvis visar denna forskning alltså att ju mer specifika och individuellt 

utformade hälsosatsningar är, desto effektivare är de.  

Motiv till organisationers hälsosatsningar 

Vanligt förekommande mål med hälsosatsningar är att dessa ska ge positiv avkastning, 

det vill säga return-on-investment (ROI) vanligen i form av minskade 

sjukskrivningskostnader och ökad produktivitet (Goetzel et al., 2014; Wiman et al., 

2016). Det kan även handla om att arbetsgivare vill marknadsföra sig som en attraktiv 

arbetsgivare, det vill säga arbeta med employer branding genom hälsosatsningar. 

Att motverka långtidssjukskrivningar har länge varit ett centralt och prioriterat ämne 

för många arbetsgivare (Bertilsson et al., 2017). Långtidssjukskrivningar, främst på 

grund av psykisk sjukdom relaterad till utbrändhet, har ökat lavinartat från mitten av 
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1990-talet till mitten av 2000-talet (Karlson et al., 2014). Som en konsekvens har 

många organisationer gjort kraftiga satsningar för att åtgärda och minska 

sjukskrivning orsakad av psykisk sjukdom. Bertilsson et al. (2017) poängterar dock att 

det finns ett stort behov av nationella preventionsstudier på området som inkluderar 

arbetsplatsen. Enligt Bertilsson et al. (2017) ökar risken för långtidssjukskrivningar 

relaterade till depression och ångestsymtom. Många drabbas av sömnsvårigheter 

vilket leder till ökad trötthet under arbetstid och ökade stressnivåer (Schiller et al., 

2017).  Schiller et al. (2017) menar att grunden till dessa problem kan vara hög 

arbetsbelastning i kombination med brist på återhämtning efter arbete. Vidare pekar 

forskning på att psykisk ohälsa har nära kopplingar till arbetslivet varför arbetsplatsen 

blir en viktig arena för att minska och förebygga sjukfrånvaro (Bertilsson et al., 2017). 

Enligt Wiman et al. (2016); Kuoppala et al. (2008) ökar hälsofrämjande arbete på 

arbetsplatsen hälsan och produktiviteten, minskar sjukfrånvaro och sjuknärvaro.  

Sjukfrånvaron kan vara en motivator för organisationer att arbeta med hälsosatsningar 

och förebyggande arbete, en annan är att minska sjuknärvaron på arbetsplatsen. Vad 

gäller resultat av interventioner för att minska sjuknärvaro så går forskningen dock 

isär. Bustillos och Trigo (2013) menar att det inte går att hitta något betydande 

samband mellan implementering av hälsointerventioner minskad sjuknärvaro och på 

arbetsplatsen medan Cancelliere et al. (2011) i sin studie visar positiva samband mellan 

implementering av hälsointerventioner och en minskad sjuknärvaro.  

Ett ytterligare motiv till olika hälsosatsningar är att marknadsföra sig som en attraktiv 

arbetsgivare vid konkurrens om framtida arbetskraft (Malmquist et al. 2007), d.v.s. att 

använda hälsosatsningar i employer branding-syfte. Ett sätt att för arbetsgivare att öka 

sin attraktivitet kan vara genom attraktiva arbetsförhållanden (Åteg, 2006). Attraktiva 

arbetsförhållanden såsom lokaler, utrustning, arbetstider, lön, ledarskap och sociala 

relationer har visat sig påverka välmåendet på arbetsplatsen (Åteg, 2006). Åteg (2006) 

hävdar att även arbetstillfredsställelse kan vara av betydelse för individers välmående. 

Arbetstillfredsställelse kan exempelvis uppnås genom attraktiva arbetsuppgifter, 

handlingsfrihet, fysisk aktivitet och uppskattning. Även Enligt Malmqvist et al (2007) 

kommer framtidens arbetskraft att ställa allt högre krav på arbetsgivare gällande 

välbefinnande på arbetet vilket motiverar allt fler arbetsgivare att erbjuda olika 

hälsosatsningar. Proper et al. (2002) och Malik et al. (2014) hävdar att fysiska 

aktivitetsprogram på arbetsplatsen kan förbättra arbetsnöjdheten och minska 
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personalomsättningen. Ory (2002) menar att hälsosatsningar såsom 

tävlingsaktiviteter och målsättningar på grupp och individnivå kan främja 

medarbetares välmående.   

Kritiska perspektiv på hälsosatsningar 

Det finns även forskning som synliggör kritiska aspekter av utvecklingen av 

hälsosatsningar relaterat till arbetslivet (Rongen et al., 2013;Allender, 2006). Rongen 

et al., (2013) menar att tidigare forskning visat att hälsofrämjande arbete på 

arbetsplatser visat liten effekt på en förbättrad livsstil, arbetsförmåga, motivation och 

en ökad produktivitet bland medarbetare. Forskning tyder på att deltagande i 

hälsofrämjande insatser tenderar att vara låg och att i allmänhet de friskaste och minst 

stressade anställda har större deltagande än de mest stressade medarbetarna som 

rapporterar de största hälsoriskerna (Hoert et al., 2018). Rongen et al. (2013) menar 

att det kan vara svårt att hitta generella riktlinjer för ett framgångsrikt hälsofrämjande 

arbete. Rongen et al. (2013) beskriver vidare att förklaringen till detta bottnar i 

svårigheterna att mäta effekterna av olika insatser inte enbart på vilken insats som 

tillämpas. Tidigare forskning i syfte att påvisa olika insatsers effekter har visat sig vara 

för heterogena (Rongen et al., 2013). Hälsofrämjande arbete har enligt Rongen et al. 

(2013) visat sig vara mer effektiva bland yngre personer. Wiman et al. (2016) menar 

även att hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen tenderar att vara begränsade och 

främst fokusera på individen genom hälsoprofilbedömning och rekommendationer för 

att sluta röka, minskat alkoholintag och öka fysisk aktivitet. 

Fullagar (2002) synliggör arbetsgivares motiv att främja en hälsosam livsstil utifrån 

ett etiskt perspektiv. Enligt Fullager (2002) kan hälsofrämjande arbete påverka 

människor till att bete sig på ett visst sätt. Att införa hälsofrämjande arbete med ett 

syfte att påverka anställdas livsstil synliggör alla aspekter av arbetstagarens arbete och 

privatliv. På så sätt är anställda alltid bevakade av arbetsplatsens hälsoprogram. Enligt 

Björklund och Wright (2017) kan individer som känner sig ständigt övervakade börja 

disciplinera sig själva. Att göra livet utanför jobbet synligt kan utifrån denna 

diskussion, tvinga medarbetare att leva hälsosamt både inom och utanför arbetet när 

det gäller till exempel kost och sömn (Allender, 2006). Ett annat exempel på hälsa som 

ett etiskt projekt ges av Kelly och Colquhoun (2003). Deras studie visar att behovet av 

att vara "professionell" och hantera stress jämställs med att vara hälsosam (Kelly & 

Colquhoun, 2003). Enligt Allender (2006) tillämpas hälsofrämjande interventioner 
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ofta utifrån ett holistiskt perspektiv genom att ta hänsyn till individens arbetsliv och 

privatliv. Polach (2003) menar att de finns en risk att integrera ett holistiskt perspektiv 

i hälsoarbetet när anställdas privatliv styrs till att bli en förmån för arbetslivet. 

Björklund (2008, s. 178) konstaterar i sin studie av hälsosatsningar i svenska 

organisationer att en gemensam grund för samtliga satsningar var idén om att 

deltagare strävade efter en hälsosam livsstil och att det fanns en förståelse för vad som 

utgör en sådan livsstil. Denna idé bygger enligt Björklund på tre utgångspunkter: att 

god hälsa är eftersträvansvärt, att människor är rationella, och slutligen, att människor 

är villiga och har förmåga att agera på denna rationalitet.  

Björklund och Wright (2017) diskuterar i en senare studie konsekvenser av 

interventioner som syftar till att förändra beteenden och livsstil exempelvis aktiviteter 

för att uppmuntra till nya kostvanor och ökad fysisk aktivitet. Hälsointerventioner kan 

framkalla känslor av otillräcklighet och misslyckande hos individer när deras livsstil 

och beteenden inte stämmer överens med idealbilden av den sunda och hälsosamma 

individen (Björklund & Wright, 2017). Björklund och Wright (2017) vill därmed 

förmedla att organisationers hälsointerventioner riskerar att signalera vad som ses 

som önskade och oönskade beteenden och således önskade och oönskade medarbetare.  

Metod  

I metodavsnittet redogör vi för valet av metod samt hur urvalet har gått till väga. Vidare 

presenteras hur data har bearbetats samt studiens etiska förhållningssätt. Avsnittet 

avslutas med en redogörelse för studiens kvalitet och trovärdighet. 

Datainsamlingsmetod 

Kvale och Brinkman (2011) definierar en kvalitativ forskningsmetod som lämplig när 

syftet med studien är att försöka förstå världen utifrån undersökningspersonens 

synvinkel och utifrån informanternas erfarenheter och upplevelser av verkligheten. 

För att få en fördjupad förståelse för informanternas upplevelser av hälsosatsningar, 

var en kvalitativ ansats lämplig för att besvara syftet. Intervjuerna utfördes genom 

telefonintervjuer då vi på grund av stora geografiska avstånd och utifrån studiens 

tidsbegränsningar inte haft möjlighet att besöka de utvalda organisationerna. Vårt val 

att tillämpa telefonintervju som metod stöds av Bryman (2011) som menat att de inte 

finns ingen påtaglig skillnad gällande trovärdighet mellan intervjuer i direkt möte och 

telefonintervjuer.  
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Urval 

Studiens urvalskriterier var två, att informanterna representerade organisationer som 

uppmärksammats medialt för sina specifika hälsosatsningar och att hälsosatsningarna 

hade implementerats efter år 2016 för att spegla nya hälsosatsningar efter förändringar 

i arbetsmiljölagen. För att hitta hälsosatsningar som uppmärksammats medialt 

använde vi oss av sökmotorn Google. Därefter valde vi ut de hälsosatsningar som 

motsvarade ovannämnda kriterier. Urvalet kan därför definieras som ett målstyrt 

urval, när organisationer och deltagare valts på ett strategiskt vis för att besvara 

studiens syfte (Bryman, 2011).  Åtta olika hälsoprojektansvariga kontaktades och sex 

av dem visade intresse för att medverka i studien. Samtliga informanter som valde att 

medverka innehar eller har haft en projektledande roll under hälsosatsningen.  

Vi valde att fokusera hälsoprojektledares perspektiv eftersom de är väl insatta i 

hälsosatsningarna och agerar på arbetsgivarens uppdrag. Arbetsgivare innehar enligt 

arbetsmiljölagen (1977: 1160) ansvaret att bedriva ett aktivt och systematiskt arbets-

miljöarbete i organisationen. Vi utgick alltså från att hälsoprojektledarna var bäst 

lämpade för att beskriva motivet till hälsosatsningen och att de vidare hade kunskap 

om projektets verkan på en organisatorisk nivå. Studien baserades därför slutligen på 

ett urval av sex informanter som ansvarar för hälsosatsningar i sex olika verksamheter. 

Informanterna representerar offentliga och privata företag av olika storlek från olika 

delar av Sverige se (bilaga 1). Hälsosatsningarna har anonymiserats då en av 

informanterna önskat att medverka anonymt. Anonymiseringen gjordes med 

målsättning att skildra alla hälsosatsningar på ett likvärdigt sätt. I studien ingår en 

mindre organisation, två medelstora och tre stora organisationer. Vår definition av 

mindre organisationer är organisationer som har mindre än 20 anställda, medelstora 

organisationer har mellan 50-200 anställda och stora organisationer har 2500-5000 

anställda. 

Tillvägagångssätt 

Studien planerades efter Kvale och Binkmann (2011) riktlinjer för intervjustudier. 

Dessa riktlinjer presenteras genom sju olika steg: Tematisering, planering, intervju, 

utskrift, analys, verifiering och rapportering. Inledningsvis formulerades studiens syfte 

och frågeställningar. Därefter konstruerades en intervjuguide (bilaga 3) för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Enligt Bryman, (2011) är detta ett sätt att öka 

studiens trovärdighet när frågeställningar hanteras på ett likartat sätt vid varje enskild 
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intervju. Detta utförs i syfte att ge informanterna likvärdiga förutsättningar att besvara 

frågorna. Utifrån frågeställningarna utformades olika teman med underfrågor till varje 

tema. Frågorna konstruerades utifrån riktlinjer för kvalitativ forskning så som de 

beskrivs av Bryman, (2011, s. 422) och Kvale och Brinkman (2011, s. 150-151). 

Intervjuguiden har varit ett stöd under intervjuerna för att skapa möjlighet för 

informanten att styra svaren på egen hand vilket enligt Bryman (2011) är ett bra 

förhållningssätt vid användandet av semistrukturerade intervjuer som metod. 

Uppsatshandledaren samt två personalvetarstudenter läste igenom intervjuguiden och 

bidrog med förslag till ändringar. Två pilotintervjuer genomfördes med personer som 

arbetar och har arbetat med hälsofrämjande arbete. Syftet var att synliggöra brister i 

frågornas framställning (Bryman, 2011). Under pilotintervjuerna uppmärksammades 

inga påtagliga brister vilket gjorde att intervjuguiden operationaliserades i sin helhet 

utan ändringar. Informationsbrev (bilaga 2) skickades per e-post till samtliga 

informanter innan intervjun. Intervjuguiden skickades ut innan intervjun till de 

informanter som efterfrågade den då vi eftersträvade oförberedda och öppna svar.  

Genom att genomföra semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide växlades 

frågornas ordningsföljd och anpassades till intervjupersonens svar.  Som intervjuare 

var vi lyhörda för intervjupersonens svar för att kunna följa upp med följdfrågor och 

skapa en djupare förståelse för intervjupersonens svar, något som enligt Bryman 

(2011) är viktigt eftersom semistrukturerade intervjuer inte följer ett strikt 

frågeschema utan låter intervjupersonens berättelse styra frågornas följd. Enligt 

Bryman (2011) är det lämpligt att låta intervjun röra sig i olika riktningar, eftersom 

detta ger kunskap om vad intervjupersonerna upplever vara relevant och viktigt.  

Intervjuerna utfördes efter överenskommelse med informanten för att denne skulle få 

möjlighet att infinna sig i en trygg miljö vid intervjutillfället. Enligt Bryman (2011) är 

en lugn ostörd miljö där intervjupersonen känner sig bekväm viktig för att 

intervjupersonen ska kunna känna sig avslappnad och inte orolig att någon överhör 

det som sägs under intervjun men också för kvaliteten på inspelningen. Intervjuerna 

spelades in och varade mellan 45-60 minuter.  

Bearbetning och analys 

I enlighet med Brymans (2011) råd om hantering av datamaterial transkriberades 

datamaterialet och sammanställdes i närtid. Vi transkriberade datamaterialet samma 

dag eller dagen efter avslutad intervju för att ha intervjun färskt i minnet och minimera 
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risken av att intryck från intervjun skulle glömmas bort. Materialet skickades därefter 

ut till informanterna för att de skulle få möjlighet att se över det och återkoppla om 

något feltolkats. Därefter påbörjades en bearbetning av datamaterialet genom en 

noggrann genomläsning, initiala markeringar. Enligt Rennstam och Wästerfors (2015) 

är de viktigt att lära känna materialet ordentligt innan analysen ska påbörjas. Fejes och 

Thornberg (2015) menar att de är viktigt att uppmärksamma tillfällen där informanten 

uttrycker engagemang och känslor vilket anammades. Följaktligen kategoriseras och 

kodades data i enlighet med Kvale och Brinkmans (2011) råd för att skapa ett 

hanterbart samt överskådligt material. 

För att kunna urskilja olika teman som utkristalliserat sig, kodades datamaterialet med 

olika färger. Därefter sattes nyckelord på meningar och stycken i materialet för att 

sedan sammanfattas till olika teman. I enlighet med Fejes och Thornberg (2015) 

uppmärksammades löpande återkommande teman, liknelser samt motsägelser i 

empirin. Under analysen gjordes noggranna överväganden om tolkningarna 

motsvarade och kunde relateras till tidigare forskning på området, vilket enligt Fejes 

och Tornberg (2015) är ett produktivt sätta att tillämpa tolkning av kvalitativ data. De 

teman som identifierades under analysarbete redovisas under följande huvudrubriker: 

motiv till hälsosatsningar, organisatoriska processer för hälsa, styrning mot hälsa och 

hur upplever organisationerna verkan av hälsosatsningen? 

Etik 

Vid första kontakten via e-post samt muntligt vid intervjutillfället, innan påbörjad 

intervju, informerades deltagarna om studiens syfte och frågeställningar samt hur 

materialet skulle användas och redovisas. Vidare informerades om studiens etiska 

förhållningssätt. Enligt Kvale och Brinkman (2014) bör forskning bedrivas med hänsyn 

till fyra etiska riktningslinjer: informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekrav. Deltagarna informerades därför om 

studiens syfte, upplägg samt hur materialet skulle nyttjas. Informanterna upplystes 

även om att deltagandet var frivilligt och om rättigheten att avbryta intervjun om 

önskemål fanns. Som nämnts ovan, fick de också ta del av utskriften från den egna 

intervjun för att förtydliga eller stryka eventuell information. Ingen av informanterna 

gjorde någon förändring av utskriften. Vidare informerades deltagarna om möjligheten 

att medverka anonymt om så önskades. Enligt Kvale och Brinkmann (2011) bör 

studiens nytta överstiga eventuellt obehag som kan drabba informanterna. I det här 
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fallet gjorde vi bedömningen att studien skulle kunna bidra med viktig kunskap om 

hälsosatsningar utan att riskera att informanterna drabbas av obehag vilket innebär 

att studiens positiva konsekvenser överväger. Det skriftliga materialet har förvarats i 

säkerhet under studien till dess att resultatet färdigställts. När studien avslutats och 

resultatet har redovisats kommer det inspelade materialet samt utskriften att 

destrueras.  

Kvalitet – trovärdighet 

I enlighet med Kvale och Brinkmans (2011) rekommendationer har studiens alla steg 

genomsyrats av hänsynstagande till studiens trovärdighet. Under tematiseringen av 

datamaterialet och under planeringsprocessen här vi tagit hänsyn till studiens syfte 

och frågeställningar. Vid intervjuerna har vi löpande tillämpat följdfrågor för att 

säkerställa det Bryman (2011) kallar kommunikativ validitet, vilket är ett sätt att 

säkerhetsställa studiens trovärdighet genom att verifiera att tolkningen av 

informanternas svar är korrekt. Detta tillvägagångssätt har ökat studiens trovärdighet 

när vi följt upp att vår tolkning av informationen uppfattats korrekt. Vi har också 

använt oss av respondentvalidering (Bryman, 2011) genom att vi efter avslutad 

transkribering låtit informanterna ta del av intervjutranskriptet. Intervjufrågorna 

kvalitetssäkrades genom pilotintervjuer samt genom granskning av kurskamrater och 

uppsatshandledare vid Umeå universitet.  Studien har även granskats löpande under 

skrivprocessen av tidigare nämnda uppsatshandledare på Umeå universitet samt av 

kurskamrater. Ytterligare ett sätt att öka studiens trovärdighet kan enligt Bryman 

(2011) vara att visa transparens gentemot läsaren genom att tydligt redogöra för 

studiens tillvägagångssätt. Med hänsyn till detta har en utförlig redogörelse för 

studiens alla steg gjorts i uppsatsen. Kvale och Brinkman (2011) understryker även 

värdet av reflexivitet för studiens att öka studiens trovärdighet. Genom att reflektera 

över de val som har gjorts samt diskutera studiens värde har reflexiv objektivitet 

tillämpats i studien. Ett annat sätt att ta hänsyn till studiens trovärdighet är att utgå 

från de forskningsetiska kraven (Kvale & Brinkman, 2011). Dessa forskningsetiska krav 

har tillämpats under hela processen. 

Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat och analyseras utifrån tidigare forskning 

på området. Det resultat som framkom av intervjuerna med hälsoprojektledare. 

Resultatet kommer under varje tema att analyseras utifrån tidigare forskning på 
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området. Resultatet redovisas under följande empiriska teman: motiv till 

hälsosatsningar, organisatoriska processer för hälsa, styrning mot hälsa samt 

upplevelser av hälsosatsningar.  

Motiv till hälsosatsningar  

Samtliga informanter redogör för fler än ett motiv till deras specifika hälsosatsning. 

Trots att hälsosatsningarna skiljer sig åt överensstämmer en stor del av motiven med 

varandra. Nedan redovisas de motiv som identifierades i analysen av det empiriska 

materialet.  

Främja fysisk och psykisk hälsa 

Ett vanligt motiv med hälsosatsningarna visade sig vara att främja den fysiska och 

psykiska hälsan. Ett argument som återkommer är att fysisk aktivitet är viktigt för att 

uppnå en känsla av välbefinnande samt att fysisk aktivitet påverkar det psykiska 

välbefinnandet. 

En informant kopplar fysisk aktivitet till prestation och menar att pulshöjande träning 

även påverkar effektiviteten på jobbet: “Vi tror man presterar effektivt, mår bättre och 

är gladare om man tränar. Vi tror helt enkelt att det är det som är nyckeln, att man rör 

på sig” (Informant 4). 

En informant nämner att målet med hälsosatsningen är att skapa en bred möjlighet att 

utöva aktiviteter som får anställda att må bra och hen påpekar att fysisk aktivitet är 

viktig och även kan bidra till psykisk hälsa. Informanten uppger att syftet är att minska 

stress och öka mentalt välbefinnande och menar att mental ohälsa är något som är en 

utmaning i många branscher. Vidare uttrycker informanten att fysisk aktivitet har stor 

betydelse för hälsan och att de därför önskar att anställda aktivera sig fysiskt. “Vi vill 

betona att friskvård och fysisk aktivitet är extremt viktigt och att vi uppmuntrar alla att 

aktivera sig fysiskt under vår friskvårdstimme i så stor utsträckning som bara är möjligt 

“(Informant 1). 

Ett annat argument som återkommer är målsättningen att vidga synen på vad som är 

friskvård och uppmuntra de anställda till att se hälsa ur ett helhetsperspektiv. En 

informant menar till exempel att målet med hälsosatsningen var att främja både den 

fysiska och psykiska hälsan och att öka gemenskapen i arbetslagen: “Vi ville fortsätta 

att utveckla våra arbetslag genom fysisk aktivitet, hälsa är ju både det fysiska och det 

psykiska så vi ville hitta nått gemensamt att jobba för “(Informant 6). 
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Motivet att främja hälsa, beskriver flera informanter är nära kopplat till 

organisationernas erfarenhet av sjukskrivningar och ohälsa. Flera informanter 

beskriver följaktligen att ett av deras främsta syfte med hälsosatsningen har varit att 

minska höga sjuktal. En informant beskriver att sjukskrivningarna ökade under 2016-

2017 då ett antal anställda drabbats av stressrelaterad psykisk ohälsa. En annan 

informant uppger att deras sjukfrånvaro eskalerat senaste tiden och som högst legat 

på 7,5 %. Det uttalade målet är att sjukfrånvaron skulle minska till 6 %: “Sjukfrånvaron 

ökade och ökade, vi var tvungna att göra någonting” (Informant 6).  

Förändra beteenden och skapa trivsel på arbetet 

En återkommande målsättning med hälsosatsningarna har varit att förändra 

beteenden och skapa trivsel på arbetsplatsen. Trivsel på arbetsplatsen beskrivs på olika 

sätt, att få anställda att må bra och skapa en sund kultur som präglas av samhörighet, 

gemenskap, öppenhet, trygghet och känslan över att få vara stolta över sin arbetsplats: 

“Målen är ju alltid att vi ska må bra att man tycker att de känns roligt att gå till jobbet 

och att man får ut något av de och då behöver man ju må bra både fysiskt och psykiskt” 

(Informant 1).  

En informant uttrycker att de vill förändra attityder och arbeta med kulturen i 

organisationen för att skapa arbetsglädje på arbetsplatserna. Informanten menar att 

de strävar efter att skapa delaktighet, motivation och engagemang. Informanten 

berättar vidare att det är viktigt att förstå sin roll i organisationen och kunna förhålla 

sig till hur organisationen fungerar: “Kan jag förstå att vissa saker kan jag påverka som 

medarbetare men vissa saker kan jag inte påverka och då ska jag inte ägna min energi 

åt det” (Informant 6).  

Något som också uttrycks är att hälsosatsningen bottnade i en målsättning att 

motverka osunda beteenden: “Vi skulle vilja veta hur vi kan påverka människor i 

vardagen att ändra beteende att titta på sådana beteenden som inte är så nyttiga, 

exempelvis man sitter stilla, man rör inte på sig, man äter fel, man sover för lite man 

stressar för mycket” (Informant 2). 

En annan aspekt som samtliga informanter berör är att det som händer utanför arbete 

har betydelse för det som händer på arbetet. Samtliga organisationer har därmed 

strävat efter att främja tid för återhämtning och balans mellan fritid och arbetsliv. En 

informant beskriver att ett primärt syfte till deras hälsosatsning har varit att möjliggöra 

tid till återhämtning och utökad fritid. “Vi tror inte att mer tid på jobbet ger mer 
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effektivitet utan vi tror att man blir mer effektiv om man kan få tid till återhämtning 

och ha mer fritid helt enkelt” (Informant 1). 

Behålla och attrahera 

Ett motiv till implementeringen av hälsosatsningar som framkommer är att behålla 

och attrahera personal. En informant menar att de vill erbjuda en hälsosatsning som 

lockar nya medarbetare: “Vi vill ha något som sticker ut som är attraktivt när vi 

rekryterar också ”(Informant 3). En annan informant uppger att deras mål med 

hälsosatsningen i första hand varit att minska personalomsättningen och öka 

attraktiviteten som arbetsgivare: “ Vi är måna om att alla ska må bra och att vi får 

behålla vår personal så länge som bara möjligt, så att vi har låg personalomsättning 

och lätt att rekrytera” (Informant 5).  

En informant berättar att de ville göra en långvarig satsning i syfte att förankra 

förtroende hos medarbetarna. Informanten menar att en viktig del av hälsosatsningen 

är att den blir en naturlig del av organisationen för att de anställda inte bara ska tro att 

det är en “fluga” utan något som är här för att stanna. 

Analys: Motiv till organisationers hälsosatsningar 

I resultatet framkommer att vanliga motiv till att implementera hälsosatsningarna var 

att minska sjuktalen, främja den fysiska och psykiska hälsan, förändra beteenden och 

skapa trivsel på arbetsplatsen, skapa balans mellan fritid och arbetstid samt att minska 

personalomsättningen och bli en attraktivare arbetsgivare.  

Övergripande kan man utifrån empirin avläsa att organisationerna jobbar utifrån ett 

salutogent perspektiv med hälsosatsningar i syfte att främja hälsan genom olika 

erbjudanden. I forskning presenteras det salutogena förhållningssättet som ett 

möjlighetsbaserat förhållningssätt som inriktar sig på faktorer som främjar och 

konstruerar utveckling och hälsa (Angelöw, 2002; Antonovsky, 1996). Hanson (2010) 

menar att det salutogena förhållningssättet kan ses som mer positivt samt som en 

större motivationsfaktor i jämförelse med det patogena perspektivet.  

Resultatet visar att ett vanligt motiv till att implementera hälsosatsningen varit att 

minska höga sjuktal, något som enligt Bertilsson et al. (2017) länge varit ett centralt 

och prioriterat ämne för många arbetsgivare. Enligt Allender et al. (2006) 

implementeras hälsosatsningar ofta i syfte att reducera kostnader för organisationen. 

Forskning visar dessutom att ett vanligt förekommande mål med hälsosatsningar är 
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att dessa ska ge positiv avkastning, vanligen i form av minskade sjukskrivnings 

kostnader och ökad produktivitet (Goetzel et al., 2014; Wiman et al., 2016). Dock visar 

resultatet att endast en informant direkt uttalar att hälsosatsningen ska leda till ökad 

effektivitet hos de anställda. Vi tolkar detta som att det är vanligare med motiv som 

hänvisar till att minska sjukfrånvaro och dess kostnader än motiv som syftar till att öka 

produktiviteten. 

Resultatet visar att informanterna från de stora organisationerna i större utsträckning 

än informanterna från de mindre organisationerna uttrycker att syftet med 

hälsosatsningarna har varit att minska sjukskrivningar. Enligt Wollesen et al. (2017) 

och Wiman et al. (2016) har mindre organisationer visat sig jobba mer sällan med 

långsiktiga hälsoprogram på grund av bristande resurser. Det har även visat sig att 

kommuner generellt är med drabbade av höga sjuktal (Åkerlind et al., 2013). Detta kan 

förklara varför större organisationer i större utsträckning motiveras av att minska 

sjuktalen.  

Wollesen et al. (2017) konstaterar att ett vanligt motiv till hälsofrämjande arbete 

handlar om att främja en aktiv livsstil. Detta ser vi även i vårt resultat. I resultatet 

framkommer det att fysisk aktivitet är något som informanterna beskriver som ett 

viktigt och prioriterat ämne och uppmuntrar de anställda till att röra på sig. Ett 

argument som framkommer är målsättningen att se hälsa ur ett helhetsperspektiv. Ett 

helhetsperspektiv på människan är även något som Ulmer et al. (2005) menar är av 

vikt för ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete. Vidare visar resultatet att många 

informanter drar en parallell mellan fysisk aktivitet och psykiskt välbefinnande, vilket 

stöds av tidigare forskning. I enlighet med Benaards et al. (2006) kan fysisk aktivitet 

reducera och förebygga risken för psykiska besvär som utmattningssyndrom och 

depression. Enligt Bertilsson et al. (2017) ökar risken för sjukskrivning orsakad av 

psykisk ohälsa, även Schiller et al. (2017) beskriver att många drabbas av ökade 

stressnivåer och menar att grunden till dessa problem kan vara hög arbetsbelastning i 

kombination med brist på återhämtning efter arbete. Detta kan förklara varför motivet 

att skapa balans mellan fritid och arbetsliv även framkommer i resultatet. Enligt 

Åkerlind et al. (2013) har kommuner generellt visat sig vara drabbade av högre 

sjukfrånvaro och har därmed ett sämre hälsoläge än andra organisationer såsom 

landsting, näringsliv och stat. Detta kan förklara varför vissa organisationer 

motiverades mer än andra att minska sjukfrånvaron genom hälsosatsningen. 
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En vanligt förekommande målsättning med hälsosatsningarna har varit att förändra 

beteenden och skapa trivsel på arbetsplatsen. Här nämner informanterna att trivsel 

kan handla om att få anställda att må bra och skapa en sund kultur. Forskning stödjer 

detta genom att bekräfta att det är viktigt att främja en sund kultur på arbetsplatsen 

eftersom det är en bidragande faktor som ökar chanserna till positiva följder av 

insatsen (Goetzel et al., 2014).  

Att införa hälsosatsning i verksamheten i syfte att framstå som en attraktiv 

arbetsgivare som får anställda att stanna kvar i verksamheten är även ett vanligt 

förekommande motiv. Detta bekräftas också av Malmqvist et al. (2007) som förutspår 

att framtidens arbetskraft kommer ställa allt högre krav på arbetsgivare gällande 

välbefinnande på arbetet vilket motiverar allt fler arbetsgivare att erbjuda olika 

hälsosatsningar.  

Sammanfattningsvis framkommer det att organisationer i stor utsträckning arbetar 

utifrån ett salutogent möjlighetsbaserat perspektiv i sina hälsosatsningar. Vanligt 

förekommande motiv till att implementera hälsosatsningar var att minska sjuktalen, 

främja den fysiska och psykiska hälsan, förändra beteenden och skapa trivsel på 

arbetsplatsen, skapa balans mellan fritid och arbetstid samt att minska 

personalomsättningen och bli en attraktivare arbetsgivare. Det framkommer även att 

större organisationer i större utsträckning arbetar med målsättningen att sänka 

sjukfrånvaro.  

Under nästkommande tema kommer vi att redogöra för hur organisationerna arbetar 

med hälsosatsningar för att uppfylla dessa motiv. 

Organisatoriska processer för hälsa  

Trots att forskning (Åkerlind et al., 2013; Goetzel & Ozminkowski, 2008) 

rekommenderar en kombination av individinriktade och organisatoriska insatser så 

visar resultatet att hälsosatsningarna i större utsträckning handlar om individinriktade 

aktiviteter än organisationsinriktade aktiviteter.  I resultatet framkommer det att 

organisationer har arbetat med organisatoriska processer i form av nulägesanalyser, 

uppföljningar, arbetstidsreduktion samt aktiviteter som anordnas under arbetstid 

såsom motionsfrämjande möten och kompetensutveckling. 
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Implementering och uppföljning 

Resultatet visar att fyra av organisationerna har utfört en nulägesanalys innan 

implementeringen av hälsosatsningen. De former av nulägesanalyser som omnämns 

är risk och konsekvensanalys och kartläggning i form av medarbetarundersökning. Två 

informanter berättar att valet att införa fysisk aktivitet har varit grundat i den tidigare 

forskning som visar att pulshöjande aktivitet ökar den fysiska och psykiska hälsan. 

“Om man tittar på forskning så är det ju det här att två och en halv timme i veckan som 

krävs för att få de goda hälsoeffekterna “(Informant 4). 

I resultatet framkommer det att en hälsosatsning är inriktad enbart på fysisk aktivitet. 

Två av organisationerna arbetar med arbetstidsreduktion. Fyra företags 

hälsostrategier fokuserar både på fysisk aktivitet och att främja psykiskt 

välbefinnande. Aktiviteterna skiljer sig mellan organisationerna och exempel på 

fysiska aktiviteter är gruppträning och tillgång till gym “Vi har ett minigym i källaren 

för tillfällen, när man inte har möjlighet att ta sig iväg ”(Informant 1). För att öka det 

psykiska välbefinnandet arbetar organisationerna med kulturarbete genom 

trivselaktiviteter, uppmuntran till digital nedkoppling och social samvaro, 

föreläsningar samt dialog och delaktighet i arbetslagen.  

Samtliga informanter beskriver att deltagande i hälsosatsningarna är frivilligt och i de 

flesta fall hade initiativet till hälsosatsningen kommit från ledningen. En informant 

berättar dock att hälsosatsningen initierats efter förslag från facket. Två av 

informanterna menar att de skapat delaktighet vid ett tidigt skede efter att 

hälsosatsningen implementerats och en av dem beskriver att “vi gick igenom det 

[hälsosatsningen] på ett måndagsmöte vad som gäller helt enkelt och att det är ett test 

och en utvärdering och att vi var beredda på att skriva om de så inkom med feedback” 

(Informant 1).  

Resultatet visar att ett vanligt sätt att följa upp hälsosatsningen är genom 

medarbetarenkäter. Genom enkäterna mäter flertalet organisationer upplevd hälsa i 

form av frågor som handlar om den anställda har energi vid dagens slut, om man 

känner sig stressad eller har svårt att sova. Några informanter uppger att uppföljning 

skett genom medarbetarsamtal samt uppföljning av sjukfrånvarostatistik och 

frisknärvarostatistik. Det framkommer även att ett flertal av organisationerna har 

arbetat med uppföljning i form av enkätundersökningar och intervjuer. 
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Vi haft uppföljningar där vi har intervjuat personer och frågat vad de tycker 

om det här och vilka effekter det får och vad som har varit bra och dåligt med 

hela hälsosatsningen och sen pratar vi ju då generellt om hur våra 

medarbetare svarar i vår medarbetarenkät, vilken sjuklighet vi har och 

därigenom hela tiden strävat efter att lyfta hälsa som en naturlig del 

(Informant 2).  

Detta visar att organisationer arbetar med uppföljningar och ofta genom olika former 

av uppföljningar. 

Aktiviteter under arbetstid 

Flera hälsosatsningar fokuserade på aktiviteter som kan utföras under arbetstid. 

Aktiviteterna skiljer sig åt men syftar alla till främja både fysisk och psykisk hälsa. En 

informant nämner att de erbjuder de anställda en motionsfrämjande mötesform. “Vi 

har infört promenadmöten så att anställda kan boka möten kollegor emellan och gå ut 

på en promenad istället för att sitta på ett rum” (Informant 2). 

En annan informant uppger att de arbetat med en annan form av kulturell 

kompetensutveckling genom kollektiva gruppsamtal. Hälsosatsningen handlar om att 

arbetslagen arbetar tillsammans och med hjälp av diskussionsfrågor för en dialog kring 

svåra ämnen “Vi tror att man måste prata med varandra och lyfta saker till ytan” 

(Informant 6). Under året har arbetslagen fått ta del av fyra olika filmer med syftet att 

prata om kulturen på arbetsplatsen. Informanten berättar att de rustat chefer i 

organisationen inför detta arbete som samtalsledare genom en utbildning i 

samtalsmetodik. 

Balans mellan fritid och arbetsliv 

En informant vill uppmuntra till en balans mellan fritid och arbetsliv genom att 

förändra attityder och få de anställda att se till hela sin livssituation och hur viktigt det 

är med återhämtning “Vi vill förändra attityder och medvetandegöra anställda om hur 

man kan få balans i sitt liv så att man orkar med att faktiskt både jobba och att vara 

ledig” (Informant 6). En annan informant poängterar även vikten av att synliggöra 

individer ur ett holistiskt perspektiv där olika faktorer från både privatliv och arbetsliv 

är viktiga aspekter att ta hänsyn till, aspekter som på olika vis påverkar individens 

hälsa. 
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En informant menar att deras hälsosatsning som fokuserar på arbetstidsreduktion 

främjar balansen mellan fritid och arbetsliv. En annan informant uppger att de har valt 

att förkorta arbetsdagen från åtta till sex timmar för att minska arbetsbelastningen och 

främja trivseln på arbetsplatsen. “Tanken med projektet är att man orkar vara 

effektivare under kortare perioder och att man då klarar samma mängd arbete som vid 

40 timmarsvecka” (Informant 5).  

Analys: Organisatoriska processer för hälsa 

I resultatet framkommer det att planeringsprocesserna sett olika ut i de olika 

hälsosatsningarna. Proper (2003) menar att en väl genomtänkt hälsostrategi är en 

framgångsfaktor. Ett fåtal hälsosatsningar har varit baserade på forskning. Forskning 

på området visar att det är viktigt att genomföra en nulägesanalys men även att 

utvärdera insatserna om syftet är att främja hälsa. (Winroth & Rydqvist, 2008).  

Endast ett fåtal av organisationerna har utfört en nulägesanalys innan 

implementeringen av hälsosatsningen. Det framkommer att större organisationer har 

använt sig av en nulägesanalys medan mindre företag i större utsträckning har baserat 

sin strategi på idéer från ledningen. Forskning visar att chefer i små företag har 

bristande kunskap om hur man hanterar hälsofrågor bland anställda (Wiman et al., 

2016; Wollesen et al., 2017). Detta kan vara en förklaring till varför mindre företag inte 

prioriterat nulägesanalys innan implementeringen av hälsosatsningen. Samtliga 

informanter uppger att hälsosatsningen har utgått från att skapa balans mellan 

arbetsliv och fritid vilket går i linje med Ulmer et al. (2005) som rekommenderar att 

hälsoarbete utgår ifrån ett holistiskt perspektiv genom att synliggöra individens 

välmående utifrån ett fritids- och arbetsperspektiv. I resultatet framkommer det att 

initiativet till hälsosatsningen i stor utsträckning har kommit ifrån ledningen. Endast 

en av organisationerna har baserat hälsosatsningen på anställdas önskemål. Detta kan 

möjligen påverka utgången av de hälsofrämjande insatserna när delaktighet uteblivit.  

En annan framgångsfaktor menar Ulmer et al. (2005) är att inkludera anställda i alla 

delar av det hälsofrämjande arbetet, något som få informanter uppger att de har gjort. 

Dock framkommer det i resultatet att organisationerna har skapat delaktighet genom 

uppföljningar av hälsoarbetet i form av medarbetarenkäter, intervjuer och 

medarbetarsamtal men få organisationer har involverat personalen i 

planeringsprocessen innan implementeringen av hälsosatsningen. 
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Många organisationer erbjuder hälsoaktiviteter under arbetstid. Att erbjuda aktiviteter 

under arbetstid kan ses som en organisatorisk process tillsammans med andra insatser 

som framkommer i resultatet såsom gående möten, arbetstidsförkortning och främja 

deltagande. Detta överensstämmer med Ulmer et al. (2005) som menar att de är viktigt 

att integrera det hälsofrämjande arbetet i arbetsplatsens alla dimensioner. Övriga 

informanter erbjuder aktiviteter som förutsätter att de anställda tillämpar 

aktiviteterna utanför arbetstid eller i angränsning till arbetstid vilket kan äventyra 

balansen mellan arbetsliv och fritid.  

Sammanfattningsvis framkommer det att organisatoriska processer till stor del 

handlar om nulägesanalyser, uppföljningar, arbetstidsreduktion samt olika 

hälsoaktiviteter under arbetstid såsom kompetensutveckling och promenadmöten. Få 

organisationer har involverat medarbetarna vid utformandet av hälsostrategin. 

Mindre organisationer har i stor utsträckning baserat strategin på en idé från 

ledningen, detta trots att forskning redogör för vikten av en väl genomtänkt planering 

och att interagera anställda i alla processer. Under nästa rubrik kommer styrning mot 

hälsa att presenteras. 

Styrning mot hälsa 

I resultatet framkommer det att organisationer i stor utsträckning arbetar med 

individinriktade hälsoaktiviteter. Det som framkommer är aktiviteter som uppmanar 

individer att aktivera sig fysiskt utanför arbetstid, friskvårdstimme, tekniska 

hälsohjälpmedel, hälsoförsäkring utifrån individens behov, föreläsningar, 

friskvårdsbidrag och kompensationsaktiviteter. 

Individinriktade insatser 

Ett återkommande tema i resultatet handlar om att organisationerna uppmuntrar 

anställda att vara fysiskt aktiva utanför arbetstid. Flera informanter uppger att de 

möjliggör träning genom att erbjuda de anställda olika typer av utrustning, till exempel  

gym i anslutning till arbetet, tekniska hjälpmedel och genom att erbjuda gruppträning. 

“Vi vill öppna dörrar och släppa på spärrar till att man vågar prova sånt man kanske 

inte provat tidigare” (Informant 3). 

En annan informant uppger att deras hälsosatsning erbjuder anställda en timme betald 

arbetstid i veckan att disponera över själv vilket ger dem möjlighet att utföra aktiviteter 

som främjar välmående: ”De går ju bra att må bra på andra sätt än att bara ta ut sig 
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fysiskt, de kanske kan funka bättre med ett lugnt samtal med en vän eller en lunch med 

en gammal kompis eller gå på teater eller någonting de kanske får andra att må bra” 

(Informant 1). 

En hälsosatsning erbjuder de anställda en friskvårdstimme i veckan som de får utnyttja 

på arbetstid förutsatt att de tränar motsvarande tid utanför arbetet.  

Resultatet visar att individinriktade insatser även tillämpas i form av tekniska 

hjälpmedel som möjliggör för individer att kontrollera och följa upp enskilda 

hälsoaktiviteter både under fritid och arbetstid. Dessa hjälpmedel utgörs exempelvis 

av en hälsoapp och pulsklocka som registrerar hälsoaktiviteter både under arbetstid 

och fritid.  

En annan individinriktad hälsofrämjande aktivitet som nämns är en hälsoförsäkring 

som individanpassas då den utgår ifrån att kartlägga individens individuella 

förutsättningar och behov och anpassar insatserna efter dessa: 

När man som individ mår dåligt och behöver hjälp så möts man ju då av en hälso- och 

rehabvägledare som helt jobbar utifrån dina förutsättningar och ser till vilken typ av 

åtgärder som du behöver till exempelvis KBT, eller annan typ av avstressning jag 

behöver för att förändra min situation (Informant 2).  

Resultatet visar att flera organisationer har valt att satsa på aktiviteter i syfte att 

upplysa, informera och inspirera medarbetare till en hälsosam livsstil och ökad 

medvetenheten kring hur man kan främja en hälsosam arbetskultur. Många av 

organisationerna har valt att satsa på kompetensutveckling för att öka medvetenheten 

kring hälsa, till exempel i form av föreläsningar om ämnet. En av informanterna 

berättar att organisationen erbjudit anställda föreläsningar med kända föreläsare. “Vi 

har haft föreläsningar med Anders Hansen Hjärnstark och Majlis Hellenius och syftet 

är ju att få ett hållbart liv kan man säga” (Informant 2). 

Det framkommer även att samtliga organisationer erbjuder ett friskvårdsbidrag till alla 

anställda som ett komplement till hälsosatsningen i syfte att inspirera de anställda till 

fysisk aktivitet. Bidraget varierar i storlek mellan 800 kronor till 4000 kronor. En 

informant uppger att organisationen erbjuder anställda möjligheten att använda 

friskvårdsbidraget till inköp av löparskor. En annan informant möjliggör för anställda 

att träna under arbetstid med viss kompensation för tiden: ”Vi har även 

friskvårdsbidrag med fyratusen kronor per år och vi kan ju även träna på arbetstid, 
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men vi får ju då kompensera detta med att arbeta över eller komma tidigare” 

(Informant 2). 

Det framkommer även att tre av organisationerna har valt att införa insatser för att öka 

medvetenheten och valmöjligheten att välja hälsosamma kostalternativ såsom 

hälsobingo, hälsoapp samt hälsosamma kostalternativ. En informant nämner att de 

använder sig av en hälsofrämjande aktivitet i form av hälsobingo som uppmanar 

anställda till att exempelvis dricka vatten istället för läsk till lunchen och att ta ett 

hälsosammare alternativ. En annan insats som en informant redogör för är 

hälsoappens funktioner som möjliggör för anställda att välja mer hälsosamma 

kostalternativ. En informant beskriver att organisationen har infört hälsosamma 

kostalternativ i företagets personalmatsal. “Vi gjorde om strukturen inom vår matsal 

så att vi får mer ekologiska grönsaker, mer vegetariskt och ska de vara kött så ska de 

vara svenskt kött” (Informant 2). 

Kompensationsaktiviteter 

Ett flertal av organisationerna uppger att de använder sig av tävlingar kopplade till 

belöningar för att motivera medarbetare till att nyttja hälsofrämjande aktiviteter. 

Tävlingarna innebär att de anställda tävlar mot sig själva och inte varandra. En 

informant berättar att deras tävlingar är upplagda så att alla anställda ska ha möjlighet 

att vara med, de vill inte skapa någon träningshets utan uppmuntra och inspirera till 

motion och hälsosamma val: “Våra tävlingar är upplagda så att det inte är den som 

springer snabbast eller hoppar högst som vinner utan alla som deltar på något vis ska 

ses som vinnare och ha chans att vinna priser” (Informant 3). 

De belöningar som utlovas är av varierande slag men gemensamt för alla är att 

belöning kräver prestation. Resultatet visar att belöningar oftare är kopplade till fysisk 

prestation men att även ett fåtal arbetar med belöningar som fokuserar på psykisk 

hälsa. En informant uppger att de använder sig av “pauspoäng” som kan tas ut i ledig 

tid, för att uppmuntra anställda att ta pauser och återhämta sig: 

Ett pauspoängsystem där man samlar poäng genom att ta de här 10 minuters 

rasterna så man får poäng för när man tar dom här pauserna och när man tar 

ut sin friskvård och när man har 100 poäng så kan man byta dem mot en total 

ledig timme (Informant 1). 
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En annan informant berättar att belöningen i deras hälsosatsning är ledig tid. Tränar 

de anställda två och en halv timme pulshöjande träning i veckan under en 

tvåmånadersperiod får de en dags ledighet. Ett annat sätt att arbeta med belöning som 

framkommer är i form av poängsystem: 

Man får poäng utefter hur man trackar sin sömn, hur man är aktiv och hur mycket steg 

man går att man läser de här dagliga korten och att man följer sig själv till att vilja 

ändra några beteenden och då kan man få upp till 1000 kronor i hälsobonus som man 

sen kan hämta ut i olika typer av friskvårdstjänster (Informant 2). 

Analys: Styrning mot hälsa 

De individinriktade hälsosatsningarna handlar till stor del om aktiviteter i syfte att 

styra individer att bli mer hälsosamma. Resultatet visar att styrningen sker genom 

olika erbjudanden i form av olika hälsoaktiviteter såsom fysiska aktiviteter genom att 

tillhandahålla tekniska hälsohjälpmedel som bland annat registrerar pulshöjande 

aktivitet, friskvårdsbidrag samt erbjudanden i form av fri tillgång till gym på 

arbetsplatsen. Detta överensstämmer med det salutogena förhållningssättet som 

präglas av hälsofrämjande arbete som utgörs av olika former av erbjudande till dom 

anställa (Angelöw, 2002).  

Resultatet visar att endast en av hälsosatsningarna enbart fokuserar på att främja 

fysisk aktivitet, majoriteten av hälsosatsningarna fokuserar alltså på ett bredare utbud 

av aktiviteter. Forskning betonar att hälsofrämjande interventioner på arbetsplatsen 

bör ha en bred ansats för att möta de anställdas och organisationens behov (Åkerlind 

et al., 2013; Goetzel & Ozminkowski, 2008). Andra riktlinjer för hälsofrämjande arbete 

som diskuteras i tidigare forskning (Sparling, 2010) är att situationsanpassa 

satsningen efter den aktuella målgruppen och arbetsplatsen samt att organisationens 

alla hälsosatsningar samverkar med varandra. Med hänsyn till dessa riktlinjer bör 

hälsofrämjande aktiviteter byggas på ett väl genomtänkt motiv och planeras grundligt 

utifrån organisationens förutsättningar och behov för att fungera framgångsrikt. 

Forskning visar att hälsofrämjande arbete med ett syfte att påverka anställdas livsstil 

synliggör alla aspekter av arbetstagarens arbete och privatliv (Fullager, 2002). Något 

som Polach (2003) menar riskerar att anställdas privatliv styrs till att bli en förmån för 

arbetslivet. Att tillämpa aktiviteter utanför arbetstid kan således innebära att anställda 

alltid känner sig bevakade av arbetsplatsens hälsoprogram vilket kan riskerar att 

hämma balansen mellan arbetsliv och fritid istället för att främja den. Detta går i linje 
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med forskning på området som visar att hälsofrämjande insatser riskerar att få 

individer att känna sig kontrollerade vilket kan leda till att de börjar disciplinera sig 

själva (Björklund & Wright, 2017).  

Många arbetar med tävlingsinriktade aktiviteter med belöning som kompensation, 

något som Ory (2002) menar kan främja medarbetares välmående. Björklund och 

Wright (2017) synliggör en annan aspekt av detta och menar att hälsofrämjande 

aktiviteter riskerar att skapa förväntningar om att individer ska bete sig på ett visst sätt 

för att passa in. I resultatet framkommer det även att belöningar oftare är kopplade till 

fysiska ansträngningar. Detta kan skapa omedvetna signaler om hur organisationen 

ser på sina anställda. Det kan således vara viktigt för organisationer att vara medveten 

om dessa risker vid implementering av hälsosatsningar.  

I resultatet framkommer det att många infört kompetensutveckling i form av allmänna 

inspirationsföreläsningar i syfte att öka medvetenheten kring hälsa och främja en 

hälsosam arbetskultur. Enligt Björklund (2008) har deltagare i hälsosatsningar en 

medvetenhet om att det finns en retorik om förespråkar en hälsosam livsstil och att 

god hälsa är eftersträvansvärt. Att välja något annat blir därmed problematiskt. En 

möjlig lösning för att komma runt detta föreslås av Andersson et al. (2004) som 

förespråkar individuella samtal framför allmän information. Endast en av 

informanterna har infört individuella utbildningar eller hälsosamtal vilket gör att 

kompetensutvecklingsinsatserna kan ha påverkat insatserna i en negativ riktning. 

Sammanfattningsvis framkommer det att hälsosatsningarna i större utsträckning 

handlar om individinriktade insatser än organisationsinriktade insatser trots att 

forskning rekommenderar att hälsosatsningar bör bestå av en kombination av dessa. 

Mer vanligt förekommande är individinrikatade hälsosatsningar i syfte att styra 

individer till hälsosamma val iform av olika erbjudanden. Erbjudanden i form av 

hälsoaktiviteter som inte enbart fokuserar på fysiska aktiviteter. Det framkommer att 

hälsosatsningarna inkluderat olika erbjudanden i form av tillgång till träningsredskap, 

tekniska hälsohjälpmedel, kompetensutveckling och hälsosam kost.  Många har 

arbetat med tävlingsinriktade hälsoaktiviteter som kompenseras med olika belöningar, 

trots att forskning visar att hälsostyrande aktiviteter riskerar att utveckla ett 

utanförskap och ohälsa för anställda. Under nästa rubrik kommer upplevelser av 

hälsosatsningarnas verkan att presenteras. 
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Upplevelser av hälsosatsningar 

Resultatet visar att informanternas beskrivningar av hälsosatsningarnas verkningar till 

stor del överensstämmer med varandra. I följande avsnitt kommer resultatet att 

presenteras under två huvudteman: Entusiasm och motstånd samt Att mäta effekter – 

möjligheter och utmaningar.  

Entusiasm och motstånd 

Samtliga informanterna beskriver att deras upplevelse är att hälsosatsningarna väcker 

positiva känslor hos de anställda. Resultatet visar dock att flertalet organisationer fått 

erfara någon form av motstånd vid implementeringen av hälsosatsningarna. Det 

vanligast förekommande motståndet visar sig vara att anställda väljer att inte ansluta 

sig till hälsosaktiviteter. Det framkommer att organisationer som har erbjudit 

hälsosatsningar i syfte att öka den fysiska aktiviteten har upplevt ett större motstånd 

än andra organisationer. En informant nämner att omkring 25 % av medarbetarna inte 

är fysiskt aktiva och därmed lite svårare att nå med fysiska aktiviteter: ”Rent fysiskt så 

då är vi en ganska aktiv personalstyrka och sen är de ju alltid några som är lättare och 

svårare och nå, som aldrig tar ut sin friskvårdstimme och som helt enkelt inte är aktiva, 

och de är ju såklart svåra att nå” (Informant 1). 

En annan informant menar att de når ungefär hälften av de anställda med sin 

hälsosatsning som endast fokuserar på att öka den fysiska aktiviteten och beskriver att 

det är svårt att nå dem som inte har någon tidigare relation till träning och fysisk 

aktivitet. En informant uttrycker att en utmaning med hälsosatsningen har varit att få 

medarbetarna att vilja delta “många kan tycka att det är, alltså man är negativ inför det 

eftersom det är en ganska hård utmaning och då tänker man att nää man ska inte 

behöva prestera för att få de här pengarna” (Informant 6). En annan informant uppger 

att ungefär 25-50% av de anställda som är med och deltar i aktiviteterna som de 

erbjuder något som hen menar kan ha och göra med att många av deras aktiviteter 

kräver att den anställda gör en insats på fritiden. Vidare är det ungefär 25 % som de 

inte når alls med sin hälsosatsning. Informanten konstaterar “De är helt enkelt inte 

intresserade av hälsa” (Informant 3). 

Hälsosatsningar såsom hälsoappar och livsvårdande aktiviteter som har antagit en 

bredare ansats genom att erbjuda varierade aktiviteter visade sig möta mindre 

motstånd “Vi fick ju med ca 86 % i Hälsoappen men de är ju 14 % som har valt att inte 

delta, och de är ju fritt att välja om man vill vara med eller inte” (Informant 2). En 



 

31 
 

informant vars organisations hälsosatsning inte har som syfte att öka den fysiska 

aktiviteten utan som arbetar med arbetstidsreduktion berättar att ett fåtal anställda 

har valt att inte ta del av hälsosatsningen “det är tre stycken som kände att de inte hann 

med arbetet på sex timmar och behövde sina åtta timmar “(Informant 5).  

Det framkommer att det är viktigt att hela tiden utveckla sin hälsosatsning när man 

märker att den inte helt fyller de förväntningar man hade: “Alltså det funkar inte att 

stå stilla när man märker att det här inte helt fyller våra förväntningar, ju snabbare 

forsen strömmar desto snabbare måste man simma” (Informant 4). 

Resultatet visar att kommunikationen överlag har fungerat bra. En informant berättar 

dock att de upplevt svårigheter med att nå ut till alla medarbetare trots rigorösa 

informationskampanjer. Av den anledningen valde företaget att utbilda 

hälsoinspiratörer som arbetar på respektive avdelning. En annan informant uppger att 

det är cheferna som säkerställer att deras medarbetare tagit del av informationen samt 

att de har ambassadörer i sin organisation som arbetar ute i verksamheterna och kan 

hjälpa till att få ut budskapet. 

Att mäta effekter - möjligheter och utmaningar 

För de vars motiv med hälsosatsningen var att minska sjuktalen har dessa också 

minskat efter implementeringen. En informant uppger att de nästan nått sitt uppsatta 

mål att minska sjukfrånvaron från 7,5% till 6% efter ett år av deras treåriga satsning. 

En annan informant berättar att organisationen genom deras medarbetarenkät har 

kunnat se att 30 % de anställda ökat sin fysiska aktivitet och eller gjort fler hälsosamma 

val sedan hälsosatsningen startade, något som överträffade deras mål. Vidare berättar 

informanten att de även kunnat se en uppgång av nyttjandegraden av 

friskvårdsbidraget efter implementeringen av hälsosatsningen.  

En informant berättar att hälsosatsningen lett till att en hel del kollegor har förändrat 

det som beskrivs som osunda beteenden och lett till att de nu rör på sig mer, äter 

hälsosammare, stressar mindre och sover bättre. Hen beskriver att även 

organisationskulturen har förändrats. Informanten uttrycker att anställda känner sig 

tryggare med varandra efter att hälsosatsningen har implementerats:  

Vi pratar mycket öppet om de här frågorna och att man blir inspirerad att 

faktiskt vilja ta tag i sig själv. Och att man på ett avväpnande sätt faktiskt kan 
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berätta om sig själv och om var man befinner sig, och det är inte så 

skuldbelagt längre (Informant 2). 

Flera hälsosatsningar har även skapat en känsla av samhörighet och pekar på att det 

skapar ett värde att ha något gemensamt att prata om och samlas kring. En informant 

uppger att de i sina mätningar kan se att trivseln på arbetsplatsen gått upp markant, 

något som var ett överraskande resultat eftersom det inte något de räknat med. 

Informanten beskriver vidare att deras hälsosatsning skapat en känsla av gemenskap 

och gjort att medarbetare fått kontakt med kollegor som arbetar på andra avdelningar: 

”Man har fått något positivt att prata om på arbetet. Våra gemensamma aktiviteter gör 

att vi träffas över avdelningsgränserna som vi inte gör på ett naturligt sätt i det dagliga 

arbetet” (Informant 3). 

Flera informanter upplever att hälsosatsningarna har ökat trivseln, minskat stressen 

och främjat en balans mellan arbetstid och fritid. En informant uppger t.ex. att 

organisationens anställda uttrycker att de hinner mer på sin fritid. “Dom anställda är 

ju väldigt nöjda utifrån att dom tycker att dom hinner med mer och dom som har små 

barn och så är ju nöjda att dom hinner hem tidigare och får mer tid att umgås med sina 

barn mera innan dom skall gå och lägga sig och så” (Informant 5). Flera av 

informanterna lyfter att många av medarbetarna med små barn säger sig ha mer tid att 

umgås med sina barn.  

Flera informanter uppger att hälsosatsningen inneburit att organisationen 

uppmärksammats medialt något som de upplever varit positivt för organisationen.  En 

informant uppger att organisationen efter implementeringen av hälsosatsningen sett 

att personalomsättningen har minskat men de är inte helt säkra på vad huvudorsaken 

kan vara. En annan informant beskriver att deras hälsosatsning blivit en stor ”snackis 

”på sociala medier och fått stor spridning som resulterat i god PR. Även en annan 

informant berättar hur deras satsning fått oväntad publicitet:   

Det går ju inte en månad utan att någon hör av sig och vill ställa frågor dels 

hur vår hälsosatsning är uppbyggd och utformad men också för att det är en 

PR-grej nu… det är ju häftigt att se att det är något som väcker intresse, det 

blir ju också en employee brand grej, det är förhoppningsvis något som kan 

locka de vassa talangerna (Informant 4). 

En informant berättar om en händelse när en kandidat som sökte jobb inom 

organisationen bekräftat att organisationens hälsosatsningar gjort ett starkt intryck på 



 

33 
 

honom och väckt kandidatens intresse för tjänsten. Något som utvecklat en känsla av 

stolthet hos informanten “Det känns som annorlunda mot andra företag i branschen 

så de har ju verkligen förstärkt vårt arbetsgivarmärke “(Informant 1). 

Det framkommer att hälsosatsningarnas publicitet har utvecklat en känsla av stolthet 

hos de anställda. En av informanterna berättar att olika organisationer och kommuner 

har inspirerats av deras hälsosatsning, och därigenom försökt att införa liknande 

insatser i sina egna verksamheter vilket skapat stolthet hos medarbetarna och 

ledningsgruppen. Informanten berättar även att företaget blivit uppmärksammade i 

lokalpressen och av andra företag vilket har påverkat organisationen och 

medarbetarna positivt. En annan informant redogör även för hur allmänintresset för 

hälsosatsningen har påverkat de anställdas stolthet: “Vi har varit ute och presenterat 

vårt koncept, många är intresserade av vad vi gör och jag tror att detta skapar en större 

stolthet över arbetet, jag tror många känner sig lite stolta över vad vi gör här” 

(Informant 3). 

I resultatet framkommer det även att ledaren har haft en viktig och central roll för 

hälsosatsningens utveckling genom att fungera som föredöme, samtalsledare och 

motivator. Detta går i linje med forskning på området (Hoert et al., 2018; Wiman et al., 

2016) som menar att ledaren har en viktig roll för att skapa uppslutning. Studier visar 

även att hälsofrämjande insatser är starkt beroende av stöd från ledarskapet (Sparling, 

2010; Kouppala et al., 2008). En av informanterna beskriver att chefsbytet till en ny 

koncernchef med ett större friskvårds intresse än den tidigare chefen, har varit en 

starkt bidragande orsak till hälsosatsningens utveckling. Informanten berättar att den 

nya chefen har en bakgrund som tidigare elitidrottare och har varit duktig på att 

prioritera hälsofrämjande aktiviteter. En annan informant uppger att chefens roll kan 

ha varit en bidragande orsak till att personalomsättningen har minskat. Den tredje 

informanten nämner också betydelsen av ledningen som förebild för att förmedla en 

trovärdighet kring hälsoinsatser: “Vi försöker föregå med gott exempel och leva som 

man lär, det är viktigt att skapa den trovärdigheten, ska vi kunna få igenom att våra 

medarbetare vill utnyttja vår hälsosatsning måste vi själva göra det och visa vilka 

fördelar det ger” (Informant 4). 

Flera av informanterna diskuterar huruvida det är hälsosatsningen som är orsaken till 

sänkta sjuktal. En informant diskuterar huruvida försäkringskassans skärpta regler 
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kan påverka sjukfrånvarostatistiken: “Det är svårt att veta vad som är hönan och vad 

som är ägget” (Informant 6).  

Två av informanterna diskuterar trovärdigheten med att mäta resultatet av en 

hälsosatsning genom minskade sjuktal. Informanterna menar att fenomenet kan 

förklaras av andra omständigheter, som att många av de långtidssjukskrivna avslutat 

sina anställningar. En informant uttrycker att: “En del av den sänkta sjukfrånvaron 

kan också härledas till att vissa långtidssjukskrivna medarbetare slutade, gick upp i 

heltid eller gick på föräldraledighet, vilket också påverkar sjuktalen” (Informant 5).  

En annan informant beskriver att den specifika hälsosatsning är en del i ett större 

hälso- och affärskoncept, vilket har lett till att det varit svårt att avläsa vad som bidragit 

till minskningen av sjuktalen. En av informanterna menar att det funnits förväntningar 

och förhoppningar om sänkt sjukfrånvaro, men uppger att de inte kunnat se ett sådant 

resultat. 

Flera informanter uppger att det är svårt att veta om hälsosatsningar med syfte att 

främja fysisk och psykisk hälsa har gett några effekter. Många informanter diskuterar 

om det kan vara så att ökad fysisk och psykisk hälsa resulterat i minskad sjukfrånvaro 

eller förändrade beteenden men sammanfattar att det är svårt att uttala sig om så är 

fallet. En informant menar att de inte kunnat se någon verkan men menar att det är 

svårt att mäta och konkluderar “det är en investering man gör” (Informant 4) 

Ett annat ämne som återkommer är arbetet med att främja balans mellan fritid och 

arbete. Resultatet visar att arbetstidsreduktionen har haft god uppslutning men att de 

anställdas kompetensutveckling och till viss del möten och samverkan uteblir. 

Cheferna belastas även med arbete som de anställda inte hinner med, och de uppstår 

en viss avundsjuka mellan enheter och ledningsgrupper som inte har möjlighet att ta 

del av arbetstidsreduktionen. 

En annan informant beskriver att det varit svårt att få med sig chefer och ledare i 

hälsosatsningen och menar att det är väldigt viktigt att ha med alla på tåget. 

Informanten förklarar att de haft utmaningar med en acceptans från chefer som inte 

var intresserade av hälsofrågor och att det varit svårt att få dem att se nyttan med 

hälsosatsningen “det var vissa ledare som inte var intresserade av hälsofrågor, de fanns 

de som till och med att det var löjligt” (Informant 3). 
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Analys: Upplevelser av hälsosatsningar  

I resultatet framkommer det att många av respondenterna upplever att 

hälsosatsningarna har haft en positiv verkan. Argumenten som framkommer är att 

hälsosatsningen upplevs ha lett till minskad sjukfrånvaro, en bättre 

organisationskultur, mer välmående medarbetare och ökad publicitet. Dock är 

informanterna tydliga med svårigheterna att mäta resultatet och veta vad som beror 

på vad. Många informanter upplever motstånd i form av att de anställda inte ansluter 

sig till hälsosatsningen.  

Resultatet visar att informanterna delar upplevelsen av att anställda har reagerat 

positivt på hälsosatsningen, flera informanter upplever att hälsosatsningen har haft en 

positiv verkan på klimatet i organisationen. Det handlar främst om en upplevelse av 

ökad trivsel och en känsla av samhörighet. Det finns ett samband mellan 

hälsofrämjande aktiviteter och välbefinnande på arbetsplatser (Kuoppala, Lamminpää 

& Husman, 2008). Även Åkerlind et al. (2013) understryker ledarskapet och det sociala 

klimatet har betydelse för hälsan. Resultatet visar även att ledarskapet är av betydelse 

för ett framgångsrikt hälsoarbete vilket även går i linje med tidigare forskning 

(Sparling, 2010; Kouppala et al., 2008; Röttger et al., 2017). Forskning visar att ett 

lyckat hälsoarbete bör integreras i organisationens generella styrning (Chu et al., 

2000). Åkerlind et al. (2013) påpekar att arbetsgivarens sätt att leda och organisera 

verksamheten har tydliga samband med medarbetarnas sjukfrånvaro. Sammantaget 

kan detta förklara att det finns många faktorer som samverkar med varandra och 

bidrar till välbefinnande på arbetsplatser. 

I resultatet framkommer det att ledarens inställning till hälsoinsatsen upplevs har varit 

bidragande till hälsosatsningens framgång. Att ledarens inställning till 

hälsosatsningen har betydelse stöds av Wiman et al. (2016) som redogör för chefers 

upplevelse av att se sig själva som starka opinionsbyggare, till exempel genom att vara 

en bra förebild. Forskarna skriver vidare om hur ledare i studien var medvetna om att 

de hade möjlighet att skapa positiva attityder bland anställda när det gäller 

hälsofrämjande arbete (Wiman et al., 2016). Detta kan vara en förklaring till varför 

hälsosatsningarna mött mer eller mindre motstånd.  

Att informanterna delar upplevelsen av att hälsosatsningen har ökat organisationens 

attraktivitet och minskat personalomsättningen överensstämmer med tidigare 

forskning. Enligt Åteg (2006) kan hälsosatsningar bidra till arbetstillfredsställelse 
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vilket kan leda till att organisationen ses som en attraktivare arbetsgivare och påverka 

välmåendet på arbetsplatsen. Malik et al. (2014) hävdar att fysiska aktivitetsprogram 

på arbetsplatsen kan förbättra trivseln och minska personalomsättningen. Utifrån 

tidigare forskning kan vi därför hitta en möjlig förklaring till varför hälsosatsningarna 

har påverkat arbetsgivarens attraktivitet och minskat personalomsättningen. I 

resultatet framkommer det även att samtliga hälsosatsningar har fått oväntad medial 

publicitet vilket informanterna uttrycker har utvecklat en stolthet hos de anställda. 

Detta kan skapa välmående och därigenom knyta an till Åteg (2006) teori om att 

attraktiva arbetsförhållanden kan öka arbetsgivares attraktivitet. 

Det framkommer att det är en utmaning att nå de som inte tränar fysiskt. Motstånd 

har förekommit i form av anställda som ej valt att ansluta sig till hälsofrämjande 

aktiviteter. Störst motstånd har förekommit vid fysiska aktiviteter, vilket går i linje med 

Wollesen et al. (2017) har fysiska aktiviteter visat sig ha mindre uppslutning än insatser 

i form av beteendeförändrande aktiviteter. Forskning visar även att medarbetare som 

rapporterar störst hälsorisk tenderar att inte ansluta sig till hälsofrämjande insatser i 

samma utsträckning som de som har bättre hälsa. Röttger et al. (2017) menar att 

hälsofrämjande insatser även är beroende av individers attityder till att vilja delta i 

hälsofrämjande aktiviteter. Medarbetarnas attityder kan möjligen förklara varför 

fysiska aktiviteter mött större motstånd än andra aktiviteter.  

I resultatet framkommer det att informanterna från större och medelstora 

organisationer i större utsträckning än informanterna från mindre organisationer har 

upplevt kommunikativa utmaningar. Informanterna uttrycker exempelvis att de är 

svårt att nå ut i alla led. Forskning (Goetzel et al., 2014: Sparling, 2010) visar också att 

det hälsofrämjande arbetets framgång är beroende av dess design och implementation 

och hur hälsoarbetet utvärderas. Wollesen et al., (2017) hävdar att mindre 

organisationer har lättare att kommunicera på grund av kortare kommunikationsvägar 

i organisationen. Således kan detta förklara varför endast större organisationer har 

upplevt det svårare att nå ut till medarbetare. 

De hälsosatsningar vars motiv var att minska sjuktalen har efter  implementeringen av 

hälsosatsningen också minskat sjuktalen.  Att satsningar på hälsofrämjande insatser 

ska leda till minskad sjukfrånvaro är något som forskarna är oense om. Bustillos och 

Trigo (2013) menar att de inte går att hitta något betydande samband mellan minskad 

sjuknärvaro och implementering av hälsointerventioner på arbetsplatsen. I motsats till 
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detta visar andra studier positiva samband mellan implementering av 

hälsointerventioner och en minskad sjuknärvaro (Cancelliere et al., 2011,). Detta kan 

förklaras av svårigheterna med att mäta resultatet av hälsoinsatser på arbetsplatser 

vilket är ett ämne som informanterna återkommer till i resultatet. Att det är svårt att 

mäta resultatet av hälsofrämjande insatser är något som stöds av forskning på 

området. Rongen et al., (2013) menar att det kan vara svårt att mäta effekterna av de 

hälsofrämjande insatserna. Upplevelsen av hälsosatsningens verkan kan skilja sig 

mellan organisationsstorlek och bransch. Forskning på området visar att mindre och 

medelstora företag har visat sig sakna de ekonomiska, tidsmässiga och mänskliga 

resurser som krävs för att bedriva systematiska och effektivt långsiktiga hälsoprogram 

(Wollesen et al., 2017). 

Sammanfattningsvis framkommer det att informanterna i stor utsträckning upplever 

att hälsosatsningarna har haft en positiv verkan. Hälsosatsningen har utvecklat många 

möjligheter i form av minskad sjukfrånvaro, en bättre organisationskultur, mer 

välmående medarbetare och en ökad publicitet. Dock är informanterna tydliga med 

svårigheterna att mäta resultatet och veta vad som orsakar vad. Det framkommer även 

att ledaren har haft en central och viktig betydelse för hälsosatsningens framgång. Det 

har dock förekommit motstånd främst i form av att de anställda inte ansluter sig till 

hälsosatsningen i den utsträckning som ledningen har önskat. Störst motstånd har 

uppmärksammats vid hälsosatsningar i form av fysiska aktiviteter. Det framkommer 

även att hälsosatsningar som implementeras i större organisationer har inneburit mer 

kommunikationssvårigheter under processen. 

Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras de mest centrala resultaten från studien i relation till studiens 

syfte. Därefter följer en metoddiskussion där metodvalet diskuteras i relation till studie 

processens gång och resultat. 

Resultatdiskussion 

Under senare år har det skett en hel del förändringar i människors omvärld som har 

påverkat människors hälsa på många olika sätt. Arbetsgivarens förutsättningar och 

villkor har även förändrats i takt med ny arbetsmiljölagstiftning, höga sjuktal och ökad 

konkurrens på arbetsmarknaden. Detta utgör externa omständigheter som påverkar 

det interna organisatoriska hälsoarbetet. Samtliga organisationer som vi valt att belysa 
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i denna studie har uppmärksammats medialt för sina hälsosatsningar, vilket kan 

förklaras av samhällets intresse för arbetsplatsen som arena för hälsoarbete. 

Arbetsplatsen kan därmed både påverka medarbetares välbefinnande, och erbjuda ett 

sammanhang för hälsofrämjande arbete (Chu et al., 2000). 

Studiens syfte var att granska organisationers hälsosatsningar och skapa en fördjupad 

förståelse för vilka motiv som låg bakom implementeringen av dessa hälsosatsningar. 

Studien visar att det vanligaste motivet till att organisationer tillämpar hälsosatsningar 

är att motverka sjukskrivningar och främja fysisk- och psykisk hälsa, ett motiv som inte 

minst blir begripligt givet Försäkringskassans (2016) statistik över ökande 

sjukskrivningstal. Sjukskrivningar innebär en ökad kostnad, inte bara för företag och 

organisationer utan också för samhället i stort. Den nya arbetsmiljöföreskriften 

(Arbetsmiljöverket, AFS 2015:14) med syfte var att öka arbetsgivarens ansvar över den 

psykosociala arbetsmiljön kan förklara varför organisationer idag såväl som 

organisationerna i denna studie arbetar med både organisatoriska och individinriktade 

hälsoaktiviteter. 

När ökade sjukskrivningstal förknippas med ökade kostnader för samhället och för 

arbetsplatsen bör man vända på motivet och diskutera om det möjligen är så att det 

huvudsakliga motivet för hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen kan vara att minska 

kostnader. Att ekonomiska argument ligger till grund för företags och organisationers 

satsningar är inte alls konstigt, och givet att det finns ett stort samhällsfokus på hälsa 

i vår samtid så är detta två motiv som går hand i hand.  

Dagens samhällsutveckling präglas av en hård konkurrens på arbetsmarknaden vilket 

är något som informanterna även uttrycker. Den hårda konkurrensen ställer allt högre 

krav på arbetsgivare som måste framstå som attraktiva arbetsgivare när det blir allt 

svårare att behålla och rekrytera medarbetare. Samtidigt tydliggör informanterna att 

deras huvudsakliga målsättning med hälsosatsningarna inte har varit att skapa PR, 

men att detta har varit en oväntad följd av hälsosatsningen. Samtliga hälsosatsningar 

är medialt uppmärksammade vilket kan vara en förklaring till samhällets intresse för 

hälsosatsning samt varför informanterna upplever att fler söker jobb inom 

organisationen. 

Studiens syfte var även att belysa hälsosatsningarnas verkan. Resultatet visar att 

informanterna har upplevt det som en utmaning att mäta konkreta effekter av 

satsningarna, inte minst för att hälsosatsningarna fokuserat mjuka värden i form av 
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arbetstrivsel och minskad stress. Detta är något som framkommer i studiens resultat 

men det intresseväckande är att samtliga organisationer ändå arbetar aktivt med att 

följa upp hälsointerventionen trots att mätmetoderna upplevs som bristfälliga. De 

framkommer dock att organisationerna delar upplevelsen av att medarbetarnas hälsa 

har ökat, sjuktalen har minskat och att arbetskulturen har förbättrats efter 

implementeringen av hälsosatsningen. Dock är det svårt att veta vad som orsakas av 

vad när det är svårt att mäta resultatet och när få organisationer har visat sig arbeta 

med evidensbaserade interventioner. 

Studien visar även att få organisationer har inkluderat de anställda innan 

implementeringen av hälsosatsningen. Forskning på området visar att det är viktigt att 

integrera de anställda i arbetsprocessen även under planeringsfasen. Detta väcker vår 

nyfikenhet till huruvida det kan finnas något outtalat syfte som ligger bakom 

hälsosatsningen. Varför är arbetsgivare inte intresserade av anställdas idéer och behov 

vid planeringsfasen? Och i vilken utsträckning är arbetsgivare intresserade av att 

främja medarbetarnas hälsa? 

En stor del av det som framkommer i resultatet handlar om beteendeförändringar. 

Därför kan det vara intressant att diskutera vilka beteenden som premieras genom 

olika hälsosatsningar. Vilka normer skapar arbetsgivare genom sina hälsosatsningar? 

Dessa frågor får oss att fundera över etiken i hälsosatsningar.  I vilken mån bidrar till 

exempel arbetsgivare till att skapa en idealbild av den hälsosamma medarbetaren och 

därmed också av den ohälsosamma medarbetaren? Studien visar även att ledaren eller 

chefen ofta betraktas som en hälsoförebild av informanterna. Det är därmed rimligt att 

anta att chefens agerande blir en värdemätare för medarbetarna. 

Forskning (Björklund & Wright, 2017) visar att hälsosatsningar riskerar att signalera 

en bild av den ideala medarbetaren utifrån önskvärda beteenden. Vi bör föra ett 

resonemang kring hur studiens hälsosatsningar gestaltar den ideala medarbetaren. I 

studien framkommer det att hälsosatsningarna består av olika fysiska aktiviteter, 

aktiviteter för att uppnå mentalt välbefinnande, tekniska hjälpmedel och hälsosam 

kost. Utifrån de olika hälsofrämjande aktiviteterna kan den ideala medarbetaren ses 

som en fysiskt aktiv, vältränad, mentalt stark, tekniskt kunnig och som äter hälsosamt. 

Genom detta perspektiv bör arbetsgivare fundera på vilka individer som man riskerar 

att stänga ute. I empirin resonerar informanter om minskade sjukskrivningstal kan ha 

påverkats av att individer som har varit långtidssjukskrivna slutat i verksamheten. 
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Resonemanget ovan kan eventuellt vara en förklaring till att medarbetare som inte levt 

upp till idealet har känt sig oönskade och slutat i verksamheten. Utanförskapet kan 

eventuellt också ses som en förklaring till det motstånd som hälsosatsningarna har 

mött. 

En annan etisk aspekt berör de hälsosatsningar som inkluderar olika typer av tekniska 

lösningar vars syfte är att kontrollera att hälsoaktiviteter genomförs. När dessa 

tekniska hjälpmedel följer med i hemmet kan vi fundera om den stress som i många 

fall är orsaken till psykisk ohälsa, och som företag genom sina hälsosatsningar, i själva 

verket ökar? Detta öppnar även upp för diskussion om huruvida aktiviteten verkligen 

främjar balansen mellan fritid och arbetsliv när arbetsrelaterad utrustning följer med 

hem.  

Det framkommer att det är svårt att mäta hälsosatsningars verkan och veta vad som 

orsakas och påverkas av vad. I detta sammanhang drar vi paralleller med till den så 

kallade hawthorne effekten och för ett resonemang kring om själva aktiviteten i sig inte 

är avgörande för vilken verkan hälsosatsningen ska utbringa. Kan det istället vara det 

faktum att organisationerna uppmärksammar medarbetarna på att de satsar på hälsa, 

som leder till anställdas upplevelse av ökad hälsa. 

Informanterna från de mindre och medelstora företagen identifierade sig under 

intervjun i allt större utsträckning med hälsosatsningen i förhållande till de stora 

organisationerna inom offentlig sektor. Detta kan ses som en förklaring till varför den 

hälsoprojektansvarige uppfattas som en hälsoförebild i mindre och medelstora företag 

men även till varför den hälsoprojektansvarige inte varit i behov av de anställdas 

perspektiv under planerings och uppbyggnadsfasen av hälsosatsningen. 

Utifrån studiens resultat funderar vi på hur vi som personalvetare i vår kommande 

profession kan förhålla oss till dessa uppmärksammade faktorer. Det som kan vara 

betydelsefullt att ta med sig är att utföra ett väl genomtänkt förarbete och vara 

uppmärksam på olika riskfaktorer med hälsosatsningar. Personalarbetet måste dock 

ständigt utvecklas i takt med samhällets snabba förändringar och således också det 

hälsofrämjande arbetet. Denna ståndpunkt stämmer väl överens med ett citat från en 

informant som lyder: “Alltså det funkar inte att stå stilla när man märker att det här 

inte helt fyller våra förväntningar, ju snabbare forsen strömmar desto snabbare måste 

man simma” (Informant 4). Citatet speglar resultatet av denna studie på ett passande 

sätt när få organisationer har visat sig tillämpa evidensbaserade hälsoprogram trots att 
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forskning har visat att evidensbaserade häsosatsningar har fungerat bra. 

Hälsosatsningarna har istället inkluderat oprövade, nytänkande och trendiga idéer 

med mindre vetenskaplig förankring men som kan ses som ett sätt att hänga med i 

samhällets snabba förändringar. Detta är något som vi i rollen som personalvetare bör 

ha i åtanke när vi möter samhällets förändringstryck samtidigt som vårt uppdrag 

handlar om att skapa ett mervärde för såväl arbetsgivare som medarbetare. 

Metoddiskussion 

Studien har baserats på ett urval av medialt uppmärksammade hälsosatsningar under 

senare år. När urvalet gjordes uppmärksammades utmaningen att hitta specifika 

satsningar och informanter som ville medverka i studien. När ett antal av de personer 

vi kontaktat valde att avböjda eller inte svara på våra mail eller per telefon uppstod en 

stress över att få tag på hälsosatsningar som representerade något specifikt.  

Studiens empiri samlades in genom telefonintervjuer på grund av geografiska avstånds 

begränsningar. Flertalet informanter efterfrågade intervjuguiden innan 

intervjutillfället. Dessa informanter visade sig senare under intervjutillfället tala mer 

flytande och var mer förberedd än de informanter som inte fått se intervjuguiden innan 

intervjutillfället. Detta har fått oss att reflektera över huruvida det är en fördel eller en 

nackdel att lämna ut en detaljerad intervjuguide innan intervjutillfället. Vår upplevelse 

var att svaren blev mindre spontana och att vi fick en mer förberedd berättelse om 

hälsosatsningarna från de som fått intervjuguiden, vilket gjorde det svårt att ställa 

följdfrågor. Vi kunde dock inte se någon skillnad i den empiri som genererades utifrån 

de olika tillvägagångssätten. 

En utmaning som uppstod vid telefonintervjuerna var när informationen förmedlades 

i ett hastigt högt tempo vilket gjorde det svårt att hänga med och följa upp med 

följdfrågor. Att använda sig av andra tekniska hjälpmedel i form av bildskärm kan 

därför ses som fördelaktigt i syfte att bromsa tempot under intervjun.  

En annan utmaning var att hitta tidigare forskning som var relevant för studien. 

Studiens analys baserades på tidigare forskning som till stor del utgick ifrån det 

medicinska forskningsfältet när pedagogisk forskning om hälsopromotivt arbete 

visade sig vara mindre vanligt förekommande. Detta kan ha påverkat analysens och 

studiens riktning.  
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Framtida forskning 

Denna studie har avgränsats till ett specifikt forskningsområde där medialt 

uppmärksammade hälsosatsningar har stått i fokus, vilket gör att de kan vara svårt att 

generalisera studiens resultat till olika former av hälsosatsningar. Därför skulle en 

liknande studie kunna göras utifrån ett slumpmässigt urval som baseras på ett större 

antal satsningar utanför den mediala arenan. Denna studie har inriktat sig på att 

synliggöra projektansvarigas perspektiv. Det skulle även vara av intresse att synliggöra 

de anställdas perspektiv samt deras upplevelser av hälsosatsningens verkan. De 

framkommer även under studien att en stor del tidigare forskning på området är av 

medicinsk karaktär vilket gör att den teoretiska grunden brister i sin variationsbredd. 

Vi föreslår därför ytterligare pedagogiskt inriktad forskning som synliggör hur 

organisationer arbetar med hälsofrämjande arbete på arbetsplatser i Sverige. 

Författardeklaration  

Arbetet har varit jämt fördelat mellan författarna och varje steg i uppsatsen har 

processats gemensamt. Vi har haft många givande diskussioner om uppsatsens alla 

delar och det har varit oerhört utvecklande att arbeta tillsammans. Vi är tacksamma 

för den kunskap vi vunnit under arbetets gång och båda medförfattare kan var och en 

ta fullt ansvar för att redovisa och argumentera för uppsatsen samtliga ingående delar. 
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Bilaga 1 Organisationer 

Studien är baserad på sex olika specifika hälsosatsningar. Nedan följer en kort 

presentation av hälsosatsningarna. 

Informant 1 Hälsosatsning: “Livsvårdstimme” 

Organisationens hälsoarbete: Privat sektor (Mindre organisation) 

Organisationens hälsosatsning består av en utveckling av den traditionella 

friskvårdstimmen genom att erbjuda anställda en betald timme per vecka, som kan 

nyttjas till valfria aktiviteter som får anställda att må bra.  

Informant 2 Hälsosatsning: “Hälsoappen” 

Organisationens hälsoarbete:  Privat sektor (Medelstor organisation) 

Organisationen har implementerat en tekninsk hälsolösning iform av en hälsoapp som 

ger de anställda kontroll över sin hälsa.  

Informant 3 Hälsosatsning: “Hälsa” 

 

Organisationens hälsoarbete:  Privat Sektor (medelstor) 

Organisationens hälsosatsning innebär en variation av många olika aktiviteter som 

utmanar de anställda till mer fysiska aktiviteter men även till social samvaro och digital 

nedkoppling. Organisationen vill inspirera och uppmuntra sina medarbetare till hälsa. 

Informant 4 Hälsosatsning: “Puls” 

Organisationens hälsoarbete: Privat sektor (Medelstor organisation) 

Anställda erbjuds en pulsklocka som registrerar fysisk aktivitet. Pulshöjande träning 

belönas med ledig tid.  

Informant 5 Hälsosatsning: “Sex timmars arbetsdag” 

Organisationens hälsoarbete Offentlig sektor (Stor organisation) 

Arbetstidsreduktion där anställda erbjuds att arbeta sex timmar per arbetsdag istället 

för åtta timmar per arbetsdag.  

Informant 6 Hälsosatsning: “Kultursatsning” 

Organisationens hälsoarbete Offentlig sektor (stor organisation) 



 

 

Hälsosatsningen innebär ett riktat arbete mot organisationens kultur. Satsningen 

innebär också en utmaning som fokuserar på arbetslagsutveckling genom fysisk 

aktivitet. 

  



 

 

Bilaga 2 Informationsbrev 

 

Förfrågan deltagande i en studie om hälsosatsningar 

Vill Du delta i en studie om hälsosatsningar? 

 

Hejsan!  

Vi heter Marlene Nilsson och Monica Olofsson och vi läser sista terminen på 

Personalvetarprogrammet vid Umeå universitet. Under våren genomför vi en studie 

som kommer att redovisas i form av en kandidatuppsats. Studiens syfte är att granska 

organisationers hälsosatsningar samt skapa en fördjupad förståelse för vilka motiv 

som ligger bakom implementeringen av hälsosatsningen. Studiens syftar även till att 

beskriva ledningens/projektansvariges upplevelse av hälsosatsningens verkan. 

 

Studien vänder sig till organisationer med medialt uppmärksammade hälsosatsningar. 

Ambitionen är att intervjua sex projektansvariga från sex olika organisationer. 

Studien kommer att genomföras i form av telefonintervjuer under april 2018.  

Intervjun beräknas ta ca 45 minuter. Intervjun kommer efter överenskommelse att 

spelas in och skrivas ut i text.  

 

Den information du lämnar kommer att förvaras inlåst så att ingen obehörig kan ta del 

av den. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till andra 

studerande samt i form av ett examensarbete. När examensarbetet är färdigt och 

godkänt kommer det att finnas i en databas vid Umeå universitet. Inspelningarna och 

den utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer 

ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

närmare motivering.  

Vi frågar härmed om du vill delta i denna studie. Om du önskar medverka i vår studie 

lämnas besked genom att besvara detta mail snarast möjligen. Om du accepterar att 



 

 

medverka i studien kommer du att kontaktas per telefon för att bestämma en tid för 

sammanträffande och genomförande av intervjun.  

Ansvariga för studien är Marlene Nilsson, Monica Olofsson samt handledare. Har Du 

frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss: 

 

Marlene Nilsson  

Student på personalvetarprogrammet 

073-020 88 01 

MarleneHolmNilsson@gmail.com 

Ann-Louise Silfver 

Handledare 

Pedagogiska institutionen 

Umeå universitet 

ann-louise.silfver@umu.se 

Monica Olofsson  

Student på personalvetarprogrammet 

070-209 74 24 

Monica.e.olofsson@gmail.com 

 

 

 

Vi hoppas att du vill medverka till ökad kunskap om ämnet! 

Med vänliga hälsningar!/ Marlene Nilsson och Monica Olofsson 

  



 

 

Bilaga 3 Intervjuguide 

Allmän information 

Berätta lite kort om företaget? 

∙         Hur ser din arbetsroll ut i organisationen?   

∙         Vad är din roll i relation till den hälsosatsning som ni bedriver idag? 

  

Bakgrund hälsosatsning 

Berätta om den hälsosatsning ni infört i din verksamhet 

∙         Varför har ni infört hälsosatsningen? 

∙         Gjordes det någon nulägesanalys innan hälsosatsningen implementerades i 

verksamheten? - Om ja, på vilket sätt? 

∙         Vilka omfattas av hälsosatsningen? 

∙         När implementerades hälsosatsningen? (Under hur lång tid har ni bedrivit 

hälsosatsningen?) 

∙         Vilka mål hade ni med hälsosatsnigen? 

∙         Varför har ni valt er hälsosatsning framför andra hälsofrämjande åtgärder?   

  

Arbete med hälsosatsning 

Berätta om hur hälsosatsningen påverkat din organisation och dina medarbetare 

∙         Tar hälsosatsningen hänsyn till balansen mellan fritid och arbetsliv? - Om ja, på 

vilket sätt? 

∙         Tar hälsosatsningen hänsyn till medarbetares individuella förutsättningar och 

behov? Om ja, på vilket sätt? 

∙         Hur har informationen/kommunikationen skett med medarbetare under 

projektets gång? 

∙         Har någon uppföljning av projektet genomförts - Om ja, på vilket sätt? 

  



 

 

Förväntningar på/ verkningar av hälsosatsning 

∙         Vad hade ni för förväntningar vid införandet av hälsosatsningen? (Ekonomi, 

Personal)   

∙         Har förväntningarna förändrats sedan införandet? 

∙         Vilka utmaningar har ni stött på? 

∙         Vilka reaktioner har ni fått från medarbetarna? 

∙         Har ni mött något motstånd sedan implementeringen av hälsosatsningen? 

∙         Har ni hunnit uppleva någon verkan av hälsosatsningen? 

∙         När förväntar ni er att se någon verkan av projektet? 

∙         Har hälsosatsningen fått oförväntade följder? 

Har du någon ytterligare information om er hälsosatsning som du vill tillägga utöver 

de som du hittills berättat om? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


