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Ökade sjukskrivningar intresserar alltfler aktörer då dess effekter berör 
människors hälsa och samhällets liksom företagens ekonomi.  Syftet 
med studien var att undersöka hur medarbetarna på en avdelning av det 
studerade företaget upplever hälsoarbetet samt beskriva hur företaget 
arbetar hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande med målet att 
sänka sina sjukskrivningar. Intervjuer kombinerades med en analys av 
företagets sjukfrånvarotal. Resultatet visar hur en integrerad strategi 
använts för att implementera hälsoarbetet och förankra det på företagets 
avdelningar. Avdelningens medarbetare upplevde att möjligheter 
erbjuds för att förbättra deras hälsa men att tid för att ta del av dessa 
möjligheter saknas. Resultatet kopplas till tidigare forskning och krav- 
kontroll- stöd modellen.  

 
Två framträdande trender under 2000-talet är efterfrågan av balans mellan arbete och 
fritid liksom organisationers ambitioner att ta ansvar för aspekter som tidigare betraktats 
som människors privata angelägenhet (Freedman, 2009). I Sverige har uppmärksamheten 
skiftat från förebyggandet av arbetsrelaterade olyckor samt sjukdom till att även 
inkludera psykosociala aspekter, friskvård och hälsofrämjande arbete (Bjurvald, 2004). 
Thygeson (2010) påpekar att hälsofrämjande arbete blir allt viktigare i och med den 
alltmer kunskapsbaserade ekonomin där medarbetare ses som arbetsgivarens främsta 
resurs och vars produktivitet i allt större utsträckning påverkar företagens vinst. Hanson 
(2004) beskriver däremot hur det moderna arbetslivet i allt högre utsträckning prioriterar 
vinst först, nöjda kunder och produkter av god kvalitet därefter och sist sina medarbetare 
p.g.a. den ökade marknads – och kundorienteringen.  
 
I 2005 års Folkhälsorapport beskrivs det hur hälsotillstånd och sjukskrivningar inte enbart 
är ett resultat av de förvärvsarbetandes förändrade sjuklighet utan även påverkas av 
hårdare krav i arbetslivet, där mindre utrymme ges för människor med nedsatt 
arbetsförmåga. Globaliseringen i kombination med bland annat arbetslöshet, utökad 
användning av IT, den åldrande arbetskraften och förändrade anställningsformer utgör 
utmaningar som arbetslivet ställs inför där företagens överlevnad kommer att vara 
beroende av motiverade, kvalificerade och hälsosamma medarbetare (The European 
Network for Workplace Health Promotion, 1997). 
 
Hälsofrämjande syftar till att behålla och utveckla hälsa (Hanson, 2004) genom att 
exempelvis skapa förutsättningar för ett engagemang i arbetet, emotionellt välbefinnande och 
ett stödjande arbetsklimat (Thomson & Menckel, 1997). Förebyggande hälsoarbete försöker 
minimera eller helt avlägsna de aktuella sjukdomsorsakerna för att undvika sjukdom 
(Orth-Gomér, 2008). Rehabilitering innefattar insatser som genomförs för att hjälpa 
skadade, funktionshindrade eller sjuka människor att efter bästa förmåga återgå till ett 
normalt liv (Ekberg & Arneson, 2000). Hälsofrämjande arbete orienteras mot människor 
som är friska (WHO, 2005), förebyggande hälsoarbete riktas till människor i riskgrupper 
(Orth-Gomér, 2008) och rehabilitering syftar till att hjälpa människor som redan är sjuka 
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(Ekberg & Arneson, 2000). I Folkhälsorapporten 2005 konstateras att det saknas en 
entydig definition av hälsa men att det biomedicinska förhållningssättet definierar hälsa 
som brist på sjukdom medan det humanistiska synsättet ser till människan som helhet, 
som en del i ett sammanhang.  
 
Sjukfrånvaro kan analyseras utifrån ett flertal olika nivåer; samhällsnivå, företagsnivå, 
gruppnivå och individnivå. Lindgren (2010) menar att en minskad sjukfrånvaro kan bidra 
till fler arbetade timmar på samhällsnivå och därmed uppväga de ökade kostnaderna som 
den åldrande populationen medför. Orth-Gomér (2008) beskriver hur samhällets utgifter 
minskar när sjukdom förebyggs. Resultaten för företag av att arbeta strategiskt med hälsa 
och rättvise aspekter kan bestå av högre vinst, nöjdare kunder, mer hälsosamma 
medarbetare, färre arbetsskador och minskade kostnader (Corbett, 2004). Människors 
livskvalitet och ekonomi påverkas av sjukfrånvaro. De positiva konsekvenserna av en 
minskad sjukfrånvaro på olika strukturella nivåer är åtskilliga men hur kan ett företag 
praktiskt arbeta för att minska sina sjukfrånvarotal och få friskare, mer engagerade 
medarbetare? Föreliggande studie syftar bland annat till att beskriva hur det undersökta 
företaget arbetat systematiskt med sitt hälsoarbete och att analysera hur dess sjukfrånvaro 
ser ut. Tidigare forskning kring hälsoarbete har fokuserat på att ge allmänna 
rekommendationer för hur hälsoarbetet bör utformas eller på att presentera resultatet av 
diverse hälsoprogram. Hälsoarbete studeras ofta ur ett ledningsperspektiv emedan 
föreliggande studie inbegriper ett ledningsperspektiv/chefsperspektiv liksom ett 
medarbetarperspektiv för att ge en mer mångfacetterad bild. Den aktuella undersökningen 
är av relevans eftersom den detaljerat beskriver företagets hälsoarbete på individ- grupp- 
och organisationsnivå och de utmaningar som hälsoarbetets utveckling ställs inför, 
exempelvis att kunna påvisa kostnadsbesparingar. Sett ur ett större sammanhang kan 
minskad sjukfrånvaro på arbetsplatser bidra till minskade kostnader i samhället eftersom 
produktionsbortfallet och sjukvårdskostnaderna minskar. Systemteorin kan användas för 
att illustrera hur hälsoarbetet kan implementeras inom de olika delsystemen och hur 
företag anpassar sig till sin omgivning. 
 
Systemteori 
Organisationer existerar i en kontext, i en ständig interaktion med sin externa omgivning. 
För att en organisation ska vara framgångsrik krävs att den lyckas skapa en output vars 
avkastning kan resultera i ny input. Transformationen av input till en produkt eller tjänst 
resulterar i en output som kunder kan ge feedback på. Denna feedback ligger till grund 
för korrigeringar av nästa transformationscykel med det slutgiltiga målet att öka 
lönsamheten (Burke, 2008). Systemteorins syn på organisationer som öppna system 
skapar förståelse för kontextens betydelse liksom delsystemens inbördes relationer 
(Hanson, 2004). Organisationens omvärld dikterar villkoren som organisationen måste 
anpassa sig efter (Scott & Davis, 2007). Organisationens ledning ansvarar för att skapa och 
upprätthålla en balans mellan de förväntningar och krav som ställs på organisationen och 
dess vision (Abrahamsson & Andersen, 2005; Maltén, 2000).   
 
Ledning, chefer, arbetsgrupper och individer har alla ett ansvar för hälsa och systemteori 
kan användas för att studera delsystemens förutsättningar för hälsa. Hälsoarbete kan 
brytas ned på individ-, grupp- och organisationsnivå för att kartlägga deras enskilda 
liksom inbördes förhållanden. Förståelse för sammanhanget som exempelvis individens 



3 
 

livsmiljö, det omgivande samhället och arbetsplatsen är viktigt för att kunna skapa 
hälsofrämjande förutsättningar på arbetsplatsen (Hanson, 2004). Genom att 
uppmärksamma människors totala livssituation och dess påverkan på människors 
förmåga att agera hälsosamt kan hälsofrämjande aktiviteter utökas till att omfatta 
exempelvis flextid och ett stöttande arbetsklimat (Thomson & Menckel, 1997). 
Medarbetares delaktighet i utformningen av hälsoarbetet är avgörande för att skapa 
engagemang och legitimitet (Hanson, 2004). 
 
Hälsoarbetets process 
En behovsanalys bör göras innan hälsoarbetet påbörjas och för att öka medarbetarnas 
intresse kan de engageras i planeringen och genomförandet av hälsoprogrammet. 
Ledningens stöd beror delvis på dennes inställning till hälsofrågor exempelvis eget 
hälsoengagemang och en uppskattning av medarbetarnas intresse för deltagande i 
hälsoaktiviteter (Chenoweth, 2007). Individuell riskreduktion för högriskanställda som en 
del av ett allomfattande hälsoprogram samt hälsoriskbedömningar som genomförs innan 
insatserna är avgörande för effektiviteten av hälsoprogrammet (Unge, Schelp & Källestål, 
2004). Arbetslivsinriktad rehabilitering syftar till att generera förutsättningar, med hänsyn 
till individen och dennas kontext, för individen att återgå till arbete (Ekberg & Arneson, 
2000). Förebyggande insatser som arbetsmiljöinvesteringar med en holistisk syn på hälsa, 
effektiva rehabiliteringsprogram, träning på betald arbetstid, förbättrad copingförmåga, 
livsstilsval och organisatoriska förändringar som syftar till att öka medarbetarnas 
kontroll, beslutsutrymme och stöd är viktiga (Orth-Gomér & Gustafson, 2008).  
 
För att främja medarbetarnas fysiska hälsa, vilket behövs på grund av alltmer 
stillasittande arbeten, rekommenderas en insats inom ett ramverk som har inflytande på 
medarbetarnas inbördes relationer liksom deras relationer med omgivningen. Vidare bör 
hälsoinsatsers design bygga på tidigare forskning som erhållit framgångsrika resultat. 
Användandet av en integrerad strategi där medarbetarnas personliga behov liksom 
organisationens arbetsmiljö hålls i åtanke är en viktig aspekt av ett framgångsrikt 
hälsoarbete. En stöttande omgivning är viktigt vid implementeringen av insatser som 
främjar fysisk aktivitet, varpå det är en god idé att implementerad sådana insatser på 
organisationsnivå, individnivå och miljönivå samtidigt. På organisationsnivå bör 
mellancheferna engageras, en människocentrerad organisationskultur utvecklas, principer 
fastställas, planering ske långsiktigt och hälsoinsatsen anpassas för den specifika 
arbetsplatsen med dess unika förutsättningar. På miljönivå kan arbetsplatsen anpassas 
fysiskt för att underlätta fysisk aktivitet och på individnivå kan deltagande uppmuntras 
samt hälsa undersökas (Pronk & Kottke, 2009). Tillgång till information och möjligheter 
för individer att göra hälsosamma val är alla förutsättningar för att främja hälsa (WHO, 
2005).  
 
Hälsofrämjande program bör baseras på beteendeteori och principer som bevisligen 
fungerar. Ledningens stöd och en integration med företagets övergripande mål är 
avgörande för att uppnå framgångsrika resultat av hälsoarbetet. Effektiva hälsofrämjande 
insatser på arbetsplatser bör tackla flera hälsofrågor samtidigt, integrera hälsoprogrammet 
med företagets centrala verksamhet, skräddarsy programmet för den aktuella målgruppen, 
sträva efter ett högt deltagarantal, ta hänsyn till individuella, kulturella, policy och 
miljömässiga faktorer som påverkar hälsa. Resultaten bör mätas samt utvärderas på ett 
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riktigt och noggrant sätt och därefter kommuniceras till nyckelintressenter (Goetzel & 
Ozminkowski, 2008). Chenoweth (2002) menar att presentationen av hälsoprograms 
resultat bör anpassas efter intressegrupp för att tillgodose varierande intressen och 
kommunikationsstilar.  
 
Corporate Social Responsibility 
Organisationer som sätter ett strategiskt fokus på ledarskap och hälsosamma arbetsplatser 
får i förlängningen en hälsosammare organisation. Att prioritera en god balans mellan 
medarbetare, kunder och aktieägare är ett måste för hälsosamma organisationers chefer. 
Dessa chefer inser transparensen av bemötande, d.v.s. att deras bemötande av 
medarbetarna reflekteras i medarbetarnas möte med kunder. Dessutom har dessa chefer 
ett helhetsperspektiv på de anställdas hälsa och inspirerar till att främja hälsa snarare än 
att bara förebygga arbetsskador och sjukdom (Corbett, 2004). Hälsofrämjande arbete och 
dess resultat kan dessutom utgöra en konkurrensfördel och stärka företags varumärke 
(Goetzel & Ozminkowski, 2008). Ett företag med en image som framhäver omtanke om 
de anställda kan attrahera arbetssökanden (Armstrong, 2006).  
 
Den offentliga liksom den privata sektorn måste ta sitt sociala ansvar och agera 
hälsofrämjande genom skapandet av policy och vanor som stödjer människors hälsa. 
Samarbete mellan olika sektorer, på olika nivåer i samhället är att föredra för att kunna 
främja hälsa på ett mer omfattande sätt (WHO, 1997). 2005 tar WHO det ett snäpp längre 
genom att fastslå att främjandet av hälsa är ett krav för en god företagskutym. Armstrong 
(2006) påpekar att hälsa berör alla i en organisation men att cheferna har huvudansvaret. 
 
Ansvar 
Hälsofrämjande program skapar en ny arbetsetik och överskrider sfärerna arbete och 
privatliv (Maravelias, 2009). Efter företagshälsovårdens avreglering 1993 kan ett antal 
förändringar skönjas; ökat fokus på hälsofrämjande, otydligare gränsdragning mellan 
arbete och privatliv samt synen på hälsa som en möjlighet att strategiskt styra 
medarbetare genom normativa antaganden. Företagshälsovården bedrivs idag på en 
konkurrensutsatt marknad vilket resulterat i en mer affärsinriktad företagshälsovård vars 
tjänster kan nyttjas för ett mer strategiskt användande av de mänskliga resurserna 
(Hansson, 2006). Normalisering och kontroll är nya maktmetoder. Dessa maktmetoder 
söker kontrollera och kategorisera befolkningen samt disciplinera och förbättra den 
enskilda kroppen vilket resulterat i normens utökade inflytande över människor 
(Foucault, 1976).  Hälsofrämjandets betoning på livsstil tar bort fokus från skillnaden 
mellan privatliv och arbetsliv och kan därmed användas som en form av styrning 
(Hansson, 2006). Dessutom anses en hälsosam livsstil vara en kompetens som 
medarbetaren har ansvar för att utveckla och underhålla, vilket är ett exempel på hur 
arbetsgivarens ansvar för medarbetarnas hälsa faktiskt kan minska i och med 
hälsofrämjande insatser (Maravelias, 2009).  
 
Medarbetares fria vilja betonas varpå ansvaret för livsstilsförändringar förflyttas till 
medarbetaren (Björklund, 2008). Hanson (2004) beskriver hur termen empowerment 
används flitigt i hälsopromotionsammanhang för att betona ökad egenmakt och 
möjligheter för människor att själva ta kontroll över sina hälsoförutsättningar. Holmqvist 
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(2007) pratar om den nya hälsoetiken som uppmuntrar medarbetare att skapa en hälsosam 
livsstil genom självkontroll och självdisciplin för att i förlängningen bidra till 
arbetsgivarens framgång genom ett aktivt och självständigt agerande på arbetsplatsen. 
Ansvaret för hälsa är lagt på medarbetarna genom användandet av två framträdande 
diskurser; den biomedicinska diskursen som betonar riskfaktorer och baseras på 
vetenskaplig fakta och statistik samt välbefinnandediskursen som framhålls som en 
subjektiv upplevelse med en konnotation av glädje. De identifierade diskurserna 
beskriver människan som en rationellt motiverad riskundvikare och en disciplinerad 
hedonist som både kan och vill göra hälsosamma livsstilsval. Den biomedicinska 
diskursen och välbefinnande diskursen bör inte betraktas som varandra motsatser då de 
kompletterar varandra och är ömsesidigt beroende av varandra (Björklund, 2008). 
Foucault (1984b) redogör för hur medicin kan användas för att formulera en frivillig och 
rationell uppförandekod baserad på kunskap och regler kring hur människor bör förhålla 
sig till sin kropp, till mat, till miljön etc. Hälsosamma beteenden och hälsa som begrepp 
är socialt skapade. Beroende på sammanhang föreskrivs olika sätt att bete sig (Björklund, 
2008). Hansson (2006) menar att det biomedicinska synsättet används för att legitimera 
fattade beslut.  
 
Det finns en risk för manipulation då hälsofrämjande program kan leda till att företag 
försöker kontrollera de anställdas beteende så att medarbetarnas val på jobbet liksom på 
fritiden införlivas med företagets värderingar och principer för att uppnå företagets mål. 
Kolleger och chefer till medarbetare som varit sjukskrivna och som återfaller i sjukdom 
trots hjälpinsatser tenderar att tillskriva dålig självdisciplin som orsaken till 
sjukdomsåterfallet och skuldbelägga medarbetaren. Innan sjuka medarbetare fått hjälp 
beskrivs sjukdomsorsakerna som externa och därmed bortom medarbetarens kontroll men 
efter medarbetaren har fått hjälp så ses sjukdomsorsakerna som interna och möjliga för 
medarbetaren att påverka (Maravelias, 2009). När livsstilsförändringar framställs som 
lätta att genomföra så betraktas de som är ovilliga eller oförmögna att genomföra dessa 
livsstilsförändringar som misslyckade och dåliga medarbetare. Livsstilsval och 
individuella benägenheter inkluderas som interna riskfaktorer emedan miljömässiga 
förhållanden som individen inte kan kontrollera inberäknas i externa riskfaktorer. 
Fokuserandet på riskfaktorer lämpar över ansvaret för hälsa på medarbetaren och är 
problematiskt eftersom det bortser ifrån miljömässiga - och strukturella aspekter som kan 
påverka medarbetares förmåga att ta ansvar över sin hälsa (Björklund, 2008).  
 
Riskfaktorer 
Med tanke på att World Health Organization (2009) har konstaterat att fysisk inaktivitet, 
högt blodtryck, högt blodsocker, rökning och övervikt är de fem främsta orsakerna till 
dödlighet i världen, tätt följda av högt kolesterol och alkoholmissbruk, så är det kanske 
inte så märkligt att arbetsgivare tenderar att fokusera på livsstilsrelaterade frågor samt 
traditionella hälsoinsatser som regleras i lag emedan miljö- och organisatoriska aspekter 
som påverkar hälsa ofta bortses ifrån. HR policy, första hjälpen-utbildning, 
stressbearbetning, intervjuer efter anställning samt vid uppsägning är alla exempel på 
hälsofrämjande insatser som chefer är mindre medvetna om (Moore, Parahoo & Fleming, 
2010).  
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75 % av Sveriges vuxna anser att de har en god eller mycket god hälsa men det finns 
fortfarande anledning att fokusera på hälsofrämjande insatser för människor i arbetsför 
ålder, framför allt förhindrandet av hjärt- och kärlsjukdomar som är den främsta 
dödsorsaken i Sverige. Ischemisk hjärtsjukdom är den viktigaste hjärt- och 
kärlsjukdomen bland svenskar och orsakar 24 % fler dödsfall i Sverige än i övriga 
Europa. En tredjedel av alla hjärt- och kärlsjukdomar i världen och en tredjedel av alla 
dödsfall orsakade av cancer beräknas kunna undvikas genom bättre kostvanor (WHO, 
2004). De vanligaste arbetsrelaterade sjukdomarna är muskulära åkommor som 
ryggproblem och sträckningsskador samt stressrelaterade sjukdomar (Armstrong, 2006). 
Interaktioner mellan livsstil, fysisk miljö och psykosociala faktorer orsakar muskel- och 
skelett problem. I jämförelse med män så har kvinnor oftare monotona arbetsuppgifter 
och ett större ansvar i hemmet vilket försämrar möjligheter till återhämtning och utgör 
förklaringsfaktorer till att kvinnor oftare än män upplever muskelsmärtor (Lundberg & 
Wentz, 2004).  
 
Tobaksanvändning, alkoholbruk, övervikt, högt blodtryck, högt blodsocker, fysisk 
inaktivitet, högt kolesterol, arbetsrelaterade risker och lågt frukt- samt grönsaksintag står 
för 9 av de topp 10 främsta riskfaktorerna för sjukdom i höginkomst länder. 51 % av 
männen och 42 % av kvinnorna i Sverige är överviktiga och 10 % av männen samt 12 % 
av kvinnorna är feta. Svenskars alkoholvanor i form av konsumtion av stora mängder 
alkohol under en kort tidsperiod utgör en hälsorisk (WHO, 2004). Riskfaktorerna är 
sammankopplade, exempelvis så påverkas kolesterol negativt av en diet bestående av en 
hög andel mättat fet i kombination med fysisk inaktivitet. Övervikt, brist på fysisk 
träning, diet (speciellt för mycket salt) samt alkohol ökar blodtrycket. Minskad fysisk 
aktivitet samt dietförändringar kan ge ökat blodsocker. Givetvis påverkas dessa tillstånd 
även av genetik (WHO, 2009). Riskfaktorers status påverkas till cirka 51 % av livsstils 
beteende, 20 % ärftlighet och 19 % miljöexponering (Chenoweth, 2002). Björklund 
(2008) påtalar att riskfaktorer motiverar medarbetare att förbättra sin hälsa genom rädsla 
för oönskade fysiska tillstånd och låga energinivåer.  
 
Krav- kontroll- stöd modellen 
Krav- kontroll- stöd modellen kan användas för att minska arbetsrelaterade spänningar, 
utan att göra avkall på företagets produktionsnivåer, genom att utöka 
påverkansmöjligheterna över organisationsbeslut och förändra den administrativa 
strukturen för att möjliggöra för medarbetarna att fatta beslut kring 
arbetsuppgiftsstrukturen (Karasek, 1979). Modellen beskriver hur beslutsutrymme i 
kombination med psykologiska krav kan generera sjukdom och missnöje med arbetet 
beroende på relationen mellan faktorerna (Karasek, 1979). Både kvantitativa och 
kvalitativa krav ingår i modellens psykologiska krav. Exempel på kvantitativa krav är 
tidsåtgång för olika arbetsuppgifter och kvalitativa krav omfattar till exempel motstridiga 
krav. Kontrollmöjligheter inbegriper stimulans och påverkansmöjligheter. Spänt arbete 
består av en kombination av höga psykologiska krav samt låg kontroll och kan orsaka 
sjukdom på lång sikt. En uppbyggd spänning hämmar utveckling och resulterar i 
psykofysiologisk spänning samtidigt som kroppens motståndskraft försvagas vilket i sin 
tur kan leda till sjukdom (Theorell, 2000). Utmattning efter jobbet, sömnsvårigheter, 
ångest och nervositet upplevs främst av människor med spänt arbete.  (Karasek, 1979). 
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Krav- kontroll- stöd modellen har använts för att påvisa ett samband mellan risken för 
hjärt- kärlsjukdomar och psykosociala faktorer där människor med höga krav, låg 
kontroll och lågt socialt stöd löper större risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom 
(Theorell, 2000). 
 
Det spända arbetets motpol är det aktiva arbetet där människor har höga psykologiska 
krav och hög kontroll. Höga psykologiska krav tillsammans med stora 
kontrollmöjligheter skapar hög fysiologisk aktivitet tillsammans med igångsättande av 
konstruktiva processer inom ämnesomsättningen samt en förbättrad copingförmåga 
(Theorell, 2000). Möjligheten att utnyttja sin intelligens till att fatta beslut ökar 
individens upplevelse av effektivitet och att kunna hantera den omgivande miljön 
(Karasek, 1979). Låg kontroll i samband med låga krav kan leda till stagnation och 
beskrivs som ett passivt arbete medan hög kontroll i kombination med låga krav skildras 
som ett avslappnat arbete (Theorell, 2000). Modellen byggdes på till att även inkludera 
socialt stöd, vilket kan omfatta känslomässigt stöd från kolleger, feedback från närmaste 
chef och kollegor, atmosfären på arbetsplatsen, sociala nätverk, stöd från familj och 
vänner etc. Upplevt dåligt socialt stöd i arbetet kan leda till högre blodtryck under 
arbetstid och högre puls under hela dygnet då brist på stöd i arbetet har samband med 
fysiologiska processer (Theorell, 2000).  
 
Tidigare forskning 
Engbers, van Poppel, Chin A Paw och van Mechelen (2005) påtalar att det finns starka 
bevis för att hälsofrämjande insatser på arbetsplatser som inkluderar miljömässiga 
förändringar som exempelvis hälsosamma alternativ i automater och tillgång till frukt 
med mera kan påverka medarbetarnas frukt-, grönsaks- och fettkonsumtionen positivt. Ett 
annat exempel på en miljömässig förändring är rökfria arbetsplatser som eliminerar 
passivt rökande och minskar rökandes konsumtion av cigaretter (Fichtenberg & Glantz, 
2002).  
 
Vuxna människor som är fysiskt aktiva har en bättre hälsorelaterad livskvalitet och 
sömnkvalitet än icke fysiskt aktiva (Pronk & Kottke, 2009). En arbetsgivare som var 
stark motiverad att förbättra sina medarbetares hälsa genomförde ett experiment vars 
resultat visade att medarbetarna uppvisade mindre ängslan, depression, fientlighet, lägre 
andel kroppsfett och en högre livskvalitet samt förbättrade hälsovanor efter den sex 
månader långa hälsoinsatsen. 58 % av de anställda som klassificerades som 
högriskindivider innan hälsoinsatsen tillhörde lågriskgruppen efter hälsoinsatsen. 
Dessutom kunde en sexfaldig kapitalavkastning rapporteras (Milani & Lavie, 2009). 
British Columbia Hydro uppvisade en lönsamhetskvot på 3:1 som ett resultat av 
hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen (Chenoweth, 2007). Alltfler arbetsgivare har 
insett att hälsosatsningar ger god avkastning i form av ökad produktivitet och har därmed 
valt att integrera hälsoarbetet i sitt strategiska och operativa arbete (Hansson, 2006). Det 
finns en risk att studier kring hälsoarbete med mindre framgångsrika resultat inte 
redovisas, framförallt eftersom arbetsgivare ofta sponsrar hälsoarbetet och vill legitimera 
sitt beslut genom att uppvisa goda resultat och god avkastning (Goetzel & Ozminkowski, 
2008).  
 



8 
 

De vanligaste anledningarna till att företag satsar på hälsofrämjande insatser på 
arbetsplatsen är bland annat att attrahera och behålla kompetenta medarbetare, göra 
anställda mer hälsosamma och produktiva samt sänka sina sjukskrivningskostnader 
(Chenoweth, 2007). Hälsoprogram utvecklas och implementeras med sänkta kostnader 
som mål (Freedman, 2009). Arbetsgivare har en chans att påverka sina 
sjukskrivningskostnader genom att främja sina anställdas hälsa med hjälp av ökad fysisk 
aktivitet (Pronk & Kottke, 2009). Sedan 1 juli 2003 är det obligatoriskt för företag, 
kommuner och landsting att redovisa den totala sjukfrånvaron, liksom fördelningar av 
åldersgrupp och kön, i årsredovisningen. Mot bakgrund av mer än en fördubbling av 
utbetald sjukpenning mellan 1998 (19 miljarder kronor) och 2002 (46 miljarder kronor) 
ansågs att insatser måste göras för att öka hälsan i arbetslivet och få arbetsgivare att inse 
att det finns kostnadsbesparingar att göra genom att satsa på förebyggandet av ohälsa 
(Regeringsproposition, 2002).  
 
Det finns mycket forskning kring hälsoarbete med fokus på ett begränsat område av 
hälsoarbetet men det saknas detaljerade beskrivningar av hur företag praktiskt har arbetat 
med hälsofrågor på ett systematiskt sätt. Denna studie kan vara användbar för företag 
som jobbar aktivt med hälsoaspekter eller vill komma igång med ett systematiskt 
hälsoarbete liksom för andra aktörer som har ett intresse av att ta del av ett 
tillvägagångssätt att arbeta med hälsofrågor på en arbetsplats.  
 
Syfte 
Fallstudien ämnar undersöka hur en av logistikföretagets avdelningar har implementerat 
sitt hälsoarbete och hur detta upplevs. 2004 tillsattes en hälsochef i avsikt att sänka 
företagets sjukskrivningskostnader. Ett genomgripande, systematiskt hälsoarbete 
påbörjades. Diverse centrala liksom lokala satsningar, på gruppnivå och individnivå, där 
man jobbar med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande åtgärder utfördes. 
Kontinuerlig uppföljning görs kring måltalen hälsa, ledarskap och medarbetarskap. 
Sjukfrånvaron följs upp på arbetsgruppsnivå liksom för hela företaget. Syftet med studien 
är att beskriva det övergripande hälsoarbetet, medarbetarnas upplevelse av hälsoarbetet 
på den aktuella avdelningen samt hur sjukfrånvarotalen ser ut.  
 

Metod 
 

Val av metod 
En kombinerad kvalitativ- och kvantitativ ansats med semistrukturerade intervjuer samt 
sjukfrånvarotal har använts. Metodvalet baserades på frågeställningens kvalitativa 
perspektiv med fokus på upplevelser. Langemar (2008) menar att metoden måste 
anpassas efter studiens syfte och att kvalitativ metod lämpar sig väl för studier som avser 
att uppnå förståelse, meningsskapande, upptäckande och teoriutveckling. Yin (2003) 
framhåller fallstudiens lämplighet för studier där undersökaren inte har möjlighet att 
kontrollera händelser, där fokus ligger på ett nutida fenomen och där forskningsfrågan 
inbegriper ”hur” eller ”varför”. Studien är av en beskrivande karaktär och behandlar ett 
samtida ämne. 
 
Kvantitativa sjukfrånvarotal användes för att illustrera i vilken mån företaget lyckats med 
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sitt mål, att minska sjukfrånvaron. Intervjuerna syftade till att undersöka hur hälsoarbetet 
upplevdes och implementerats. Semistrukturerade intervjuer lämpar sig väl då det gäller 
att ta vara på den subjektiva upplevelsen och ger möjlighet för intervjupersonerna att 
beskriva sina upplevelser mer detaljerat och fritt än vid en strukturerad intervju. Bryman 
(2002) menar att semistrukturerade intervjuer är användbara när forskaren vill kunna vara 
flexibel men samtidigt har ett relativt klart fokus snarare än en allmän frågeställning 
kring ett område eller tema.  
 
Datainsamling 
Datainsamlingen skedde på arbetsplatsen och intervjupersonerna tillfrågades personligen. 
De semistrukturerade intervjuerna inleddes med uppmaningen: berätta lite om 
hälsoarbetet på avdelningen/inom förtaget och resterande del bestod av öppna frågor 
kring ett antal kategorier (se bilaga 1). Intervjuerna varade mellan 30-60 minuter. 
Företagets totala sjukfrånvarotal hämtades från deras hållbarhetsredovisningar och 
avdelningens specifika sjukfrånvarotal erhölls från avdelningschefen. Sjukfrånvarotalen 
för företaget jämfördes innan hälsoarbetets påbörjande samt under hälsoarbetet. Den 
undersökta avdelningens sjukfrånvarotal ställdes i relation till företagets totala 
sjukfrånvarotal. 
 
Undersökningsdeltagare 
Studien baserades på ett bekvämlighetsurval (Langemar, 2008). Efter kontakt med 
avdelningschefen och en gruppchef beslutades att undersökaren fick välja medarbetare att 
intervjua på den aktuella avdelningen. Urvalet gjordes slumpmässigt beroende på vilka 
som var schemalagda under de timmar och de dagar som var avsatta för intervjuer. Tre 
tillfrågade medarbetare valde att avstå och tre medarbetare anmälde sig frivilligt. Totalt 
genomfördes 11 stycken intervjuer varav åtta med utvalda medarbetare på en av 
logistikföretagets avdelningar för att se hur de anställda upplever hälsoarbetet. Vidare 
intervjuades företagets hälsochef, en gruppchef på avdelningen samt en medarbetare som 
utbildats kring hälsa för att få en bild av det övergripande målet och genomförandet av 
hälsoarbetet. Majoriteten av den undersökta avdelningens medarbetare är kvinnor. 
Studiens deltagare bestod av tre män och åtta kvinnor. Genomsnittlig anställningstid, 
bland medarbetarna och gruppchefen, på den undersökta avdelningen var sju år.  
 
Analys 
En induktiv tematisk analys av data har utförts. Efter transkribering lästes materialet 
igenom noggrant och kommenterades. Nyckelord antecknades och potentiella belysande 
citat markerades. Öppen kodning resulterade i ett antal segment och kategoriseringar 
(Boeije, 2010). Under analysens gång reflekterades kring vilka teman som var 
återkommande samt intervjupersonernas huvudbudskap. I diskussionen sammanlänkas 
tidigare forskning och teori med de centrala teman som framkommit under studien.   
 

Resultat 
 
Sjukfrånvaro 
Hälsoarbetet på det aktuella företaget har pågått sedan 2004 med huvudmålet att sänka 
sjukskrivningskostnaderna. Sjukfrånvaron i % mäts genom att ställa antalet 
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sjukfrånvarotimmar (ej permanent sjukersättning) i relation till antalet kontrakterade 
timmar. Figur 1 visar en tydlig sänkning av företagets sjukfrånvaro sedan hälsoarbetets 
start 2004. Det kan tolkas som att företagets hälsoarbete implementerats framgångsrikt då 
dess sjukfrånvarotal sjunker stadigt. Den största minskningen av sjukfrånvaron för 
företaget skedde mellan 2006 och 2007. Företagets sjukfrånvaromål för 2010 är 4,8 %.  
 

 
 
Figur 1. Företagets respektive avdelningens sjukfrånvaro mätt i procent av arbetstiden.  
 
För den undersökta avdelningens fanns sjukfrånvaron tillgänglig mellan 2005 till 2009. 
Avdelningschefen meddelar att många medarbetare fick avtalspension i anknytning till en 
omorganisation 1 januari 2007 vilket tydligt påverkade sjukfrånvaron. 2009 ligger 
avdelningens och företagets sjukfrånvaro på en snarlik nivå.  
 
Företagets övergripande hälsoarbete 
Trots ett antal goda hälsosatsningar inom företaget så hade man svårt att se något konkret 
resultat av sina hälsoinsatser varpå man 2004 anställde en hälsochef med huvudsyfte att 
minska företagets sjukfrånvarokostnader på ett systematiskt sätt. Ett annat mål är att 
förebygga skador. Det finns en kombinerad hälso- och arbetsmiljöpolicy inom företaget. 
Hälsa är inte kopplat till företagets vision men friska och engagerade medarbetare finns 
med som ett av företagets fem målområden. En teori som man har använt sig av i 
hälsoarbetet är Kasam där vikten av ett meningsfullt sammanhang betonas för 
människors hälsa. Kasam beskriver hur människors förhållningssätt i livet påverkar deras 
hälsa. Efter en nulägesanalys och utvärdering av relevant forskning inom området så 
utformade hälsochefen diverse hälsostrategier som syftade till att arbeta hälsofrämjande, 
förebyggande och rehabiliterande (se figur 2). Man uppmärksammade rehabilitering som 
ett utvecklingsområde:  
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”Vi måste se till så att våra chefer blir duktigare på att kunna regelverket och känna till 
var deras ansvar ligger. De måste veta vilka verktyg som finns för att jobba med 
rehabilitering och de måste framförallt se till 
 

 
Figur 2. Olika hälsoinsatser
arbetsmiljöarbete.  
 
Hälsochefen insåg att uppmärksamheten behövde skifta till att 
hälsofrämjande arbetet, där man utvecklar det som är friskt. För att driva det 
hälsofrämjande arbetet inom h
författa en affärsplan för uppdraget, övertyga sin chef och inspirera medarbetarna. Över 
80 % av medarbetarna tycker att det finns ett aktivt hälsoarbete på deras arbetsplats enligt 
en medarbetarundersökning, vilket kan ses som ett bevis på hälsocoachmetodens 
effektivitet. Generellt så finns det cirka en hälsocoach på 35 medarbetare inom företaget. 
Den tid som hälsocoacherna har till sitt förfogande för planering är beroende av 
avdelningens storlek, enhetens budget och chefernas engagemang. Det förebyggande 
hälsoarbetet handlar till stor del om att förbättra arbetsmiljön och fånga upp incidenter. 
En hälsa - och livsstilsenkät ger feedback till medarbetaren på individnivå där man får ta 
ställning till om man vill försöka förändra något varpå hjälp kan erhållas från 
företagshälsovården om man befinner sig inom en riskgrupp. Enkäten ger även ett 
gruppresultat där chefen tillsammans med sina medarbetare kan diskutera hur man ska gå 
tillväga för att skapa en bät
viktigt att hälsoarbetet ska ägas lokalt
avdelningarna. 
 
Beslut kring hur mycket man vill 
varje enhet. Det finns ingen avdelning som helt har avskaffat friskvårdsbidraget men i 
vissa fall har man reducerat det för att satsa på utveckling av avdelningens gym 
träning på arbetstid. Hälso- 
hälsocoacherna finansieras centralt. 
man försöker använda sig av goda verktyg till låga priser, exempelvis gummiband, som 
kan användas av alla medarbetare 
Dessutom finns träningsanläggningar i anslutning till arbetet på många av företagets 
arbetsplatser.  
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åra chefer blir duktigare på att kunna regelverket och känna till 
var deras ansvar ligger. De måste veta vilka verktyg som finns för att jobba med 
rehabilitering och de måste framförallt se till att börja mycket tidigare.”  

Figur 2. Olika hälsoinsatser som används inom företaget systematiska hälso
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Ledarskapets betydelse för hälsoarbetet betonas genom att ett engagerat och positivt 
ledarskap som medför delaktighet bland medarbetarna stärker medarbetarnas hälsa. Man 
uppföljer chefernas resultat på medarbetarenkäten. Cheferna får en sex dagars utbildning 
där lika vikt läggs på hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering. Cirka 30 % av de personer 
som går på de två årliga hälsoföreläsningarna är chefer. Hälsochefen menar att chefernas 
hälsoengagemang avspeglas i den tid som läggs ner på hälsoarbetet. Många chefer kräver 
mer övertalning för att inse vilken betydelse hälsoarbetet har och att man genom att 
investera i medarbetarnas hälsa på lång sikt kommer att spara pengar. Chefer måste 
signalera både i ord och i handling att de tror på hälsoarbetet. Hälsochefen berättar att 
pausgympan får större genomslag på arbetsplatser där cheferna är med och pausgympar. 
På arbetsplatser där cheferna inte deltar i pausgympan upplever medarbetarna att det 
kanske inte är helt legitimt. Chefernas funktion som föredöme när det gäller exempelvis 
pausgympan understryks: 
 
”Sen kanske chefen inte har tänkt så men på något sätt så upplevs det ofta som att: 
Undra om han egentligen gillar att vi har pausgympa? Och det försöker vi ju få cheferna 
att förstå hur viktiga budbärare de är.”  
 
Hälsochefen betonar att företaget tar ett stort ansvar och har det fulla ansvaret för att 
arbetsplatsen och dess utformning är trygg och inte skadar medarbetarna vare sig 
psykosocialt eller fysiskt. Arbetsmiljön ska bidra till att skapa hållbara medarbetare. 
Arbetsgivaren kan hjälpa till att främja individens hälsa men individen har ett stort ansvar 
att begrunda hur man vill må och hur man uppnår den hälsan. Ansvaret för 
möjliggörandet till en helhet i livet för medarbetarna tas upp med exempel som flexibla 
arbetstider i den mån det är möjligt, lika villkor för män och kvinnor till föräldraledighet i 
och med generösa avtal, en omfattande fritidsorganisation och friskvårdsbidrag. 
Hälsochefen påtalar att förutsättningen för dessa satsningar är en god lönsamhet. Det är 
även upp till individen att ta eget ansvar för sin hälsa:   
 
”För det är klart att sköter man inte sin hälsa och så förväntar man sig att arbetsgivaren 
ska fixa till det då blir det aldrig bra. Det har ju blivit mycket tydligare att hälsan hänger 
ihop med hela prestationen… det ska ju inte leda till att man försöker hitta bara någon 
slags A-människor utan självklart så ska det ju finnas ett ganska stort spann i skillnaden 
mellan vad man menar med hälsa och vad man vill satsa.”  
 
Det finns medarbetare som lägger fokus på den psykosociala hälsan eller den 
känslomässiga hälsan snarare än den fysiska hälsan. Tanken är att människor ska ta 
ansvar för sin hälsa som de finner lämpligt inte att man snävt avgränsar hälsobegreppet 
till att endast omfatta eliten.  
 
Att hitta nya siffror att lyfta fram där man kan visa på att investeringen kommer resultera 
i motsvarande eller högre kostnadsbesparing är en konstant utmaning för hälsochefen. Att 
mäta frisktalet i procent är ett försök att flytta fokus från det sjuka till det friska hos 
människor. Frisktalet mäts genom att studera de som inte varit frånvarande under mer än 
fem dagar under en 12 månaders period. Gemensamma nyckeltal som sjukfrånvarotalet är 
viktiga för att kunna påvisa ekonomiska resultat. I samarbete med företagets ekonomer 
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har en sjuklönekostnadskalkyl tagits fram. För varje procent som sjukfrånvaron går ner så 
sparar företaget cirka 100 miljoner kronor. Minskade rekryteringskostnader, minskade 
kostnader för att hitta och introducera vikarier och andra minskade omkostnader är inte 
inräknade. Ledningens intresse är beroende av resultat: 
 
”Att kunna visa för ledningen att från att ha haft en kostnad på 780 miljoner i rena 
sjuklönekostnader till att idag vara nere på knappt hälften. Vi tar ju fram en gång om 
året ett hälsobokslut och i det så redovisar vi ju också både aktiviteter som har 
genomförts och resultatet av aktiviteter och siffror i pengar.”  
 
Hälsochefen är medveten om att den undersökta avdelningen har haft en hög sjukfrånvaro 
vilket delvis kan bero på det monotona jobbet, en hög andel kvinnor och högre 
medelålder än företaget i snitt. Hon känner också till att man har satsat mycket på hälsa 
inom avdelningen. 
 
Avdelningens utformning 
Medarbetarna på den undersökta avdelningen arbetar med att besvara inkommande 
samtal och mail, tillvarata feedback samt registrera och bearbeta ärenden. Avdelningens 
cirka 50 medarbetare jobbar i ett kontorslandskap. Arbetsbelastningen beror på hur väl 
bemanningen matchar antalet inkommande förfrågningar. Schemat är detaljerat uttryck 
med hänsyn till raster och lunch i syfte att tillgodose bemanningen vid olika tidpunkter. 
Till skillnad från många andra av företagets avdelningar som innebär fysiskt krävande 
arbete så präglas den undersökta avdelningen av stillasittande arbete. Medarbetarna har 
relativt monotona arbetsuppgifter med en viss rotation.  
 
Avdelningens hälsoarbete – chefsperspektiv 
Gruppchefen tycker att det märks att hälsa numera är en prioriterad fråga inom företaget 
då man har en hälsochef med ansvar för företagets övergripande hälsoarbete och 
kontinuerligt mäter företagets sjukfrånvaro. Hon tror samtidigt att det är stora skillnader 
på hur man arbetar med hälsa och hälsocoacher inom företagets olika enheter och orter. 
Det finns en interntidning som visar goda exempel på hur man arbetar med hälsa inom 
företagets olika avdelningar och områden. Dessutom är hälsa ett populärt tema i 
samhället och media vilket ger frågan extra aktualitet.  
 
Gruppchefen beskriver hur målet med hälsoarbetet inom avdelningen är att medarbetarna 
är friska och på arbetet. Hon är medveten om att det finns ett uttalat sjukfrånvaromål men 
har inte memorerat den exakta siffran. Gruppchefen menar att det är viktigt att kolla på 
sjukfrånvaron på individnivå eftersom det på gruppnivån kanske inte är samma 
människor som mäts från år till år beroende på personalomsättning. Hon analyserar 
sjukfrånvaron för individerna inom hennes arbetsgrupp och noterar att de som genomgått 
rehabiliteringsprogram eller bearbetat orsakerna till sin frånvaro själva har minskad 
sjukfrånvaro jämfört med tidigare. De höj - och sänkbara borden som inte fanns i 
avdelningens tidigare lokaler har minskat klagomålen kring smärta i armbågar, handleder, 
nacke och axlar.  Andelen stressade tycker gruppchefen också har minskat.   
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Hälsofrämjande arbete 
Innan hälsoarbetet påbörjades fanns det engagerade människor inom företaget som tog 
initiativ till diverse tävlingar inom sin avdelning men hälsocoachmetoden innebär ett mer 
systematisk arbete där hälsocoacherna kontinuerligt får utbildning och därefter 
uppmuntrar andra. Gruppchefen beskriver hur de två tidigare hälsocoacherna var mycket 
drivna och fungerad väl som ett lag. Deras kostvanor och tips inspirerade andra och fick 
andra medarbetare att inse att energinivån påverkas av kost likaväl som syre och motion. 
Den ena hälsocoachen pensionerades och den andra valde att sluta. Organisatoriska skäl 
som tid för hälsoarbete och enhetens storlek är andra faktorer som anges till varför det 
numera finns en hälsocoach. Cheferna på avdelningen har diskuterat kring hur man kan 
stötta den nuvarande hälsocoachen och eventuella utöka antalet hälsocoacher eftersom 
det inte händer så mycket på den fronten. Intresset för uppdraget som hälsocoach upplevs 
dock vara närmast obefintligt. Avdelningen har en högre medelålder än företaget i övrigt 
vilket kan vara en anledning till att det är svårt att engagera människor i fysisk aktivitet.  
 
Medarbetarnas individuella hälsa tas upp under medarbetarsamtalet där medarbetarna får 
berätta vad de gör för att behålla och förbättra sin hälsa. Under nästföljande års 
medarbetarsamtal gör man en uppföljning på medarbetarnas hälsoinsatser. Gruppchefen 
upplever att hon har fler verktyg till sitt förfogande för att uppmuntra människors 
hälsoengagemang än tidigare.  
 
Friskvårdsbidraget är ett uppskattat inslag i hälsoarbetet där arbetsgivaren ekonomiskt 
bidrar till medarbetarnas hälsa. Gruppchefen menar att de flesta kan skaffa förutsättningar 
för att röra på sig utanför jobbet men att det finns människor vars pressade 
omständigheter påverkar deras möjligheter till egentid: 
 
”Sen tror jag såhär att om du har ett privatliv där du lever under väldigt pressade 
förhållanden då blir det väldigt lätt att du åsidosätter dina egna behov. Att du är 
ensamstående med små barn och svårt att komma hemifrån, ingen barnvakt, eller du har 
en handikappad närstående eller någonting så att du lever hela tiden med en hög stress.”  
 
För dessa människor kan träning bli ytterligare ett stressmoment. Som chef kan hon 
skicka medarbetare på utbildningsprogram i förebyggande syfte då hon ser att det finns 
ett stort behov av det. Teamchefen anser att denna grupp människor kan gynnas av 
möjligheten att kunna träna på arbetstid. Att få möjligheten att träna på arbetstid är en 
återkommande diskussion inom företaget men till dagens datum har man gjort 
bedömningen att det kostar för mycket. Att ha en timmes träning på betald arbetstid på 
den aktuella avdelningen skulle innebära ett behov av en och en halv resurs till vilket är 
en ekonomisk fråga. Gruppchefen är positivt inställd till träning på betald arbetstid 
förutsatt att man gör det gemensamt med intention att träna psykiskt eller fysiskt och utan 
möjlighet att utnyttja timmen till förkortad arbetstid:  
 
”Det skulle vara lite intressant att se. Om man gjorde det under en period och sedan se: 
blir det någon effekt?”  
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Förebyggande hälsoarbete  
Nack- och axelskador försöker man minimera genom de höj - och sänkbara borden, 
välutformade tangentbord och andra anpassade arbetsredskap. Lokalerna är bra förutom 
upplevda temperaturskillnader och syrefattighet men det anses vara ett generellt problem 
med kontorslandskapslokaler. Gruppchefen menar att det man konkret kan göra är att 
uppmuntra människor att pausgympa eller gå ut för att hämta syre vid behov. Gällande 
ljudnivån så har mätningar genomförts som visar att den är relativt hög men inom 
riktlinjerna. Man provar ut hörlurar med några års mellanrum för att uppgradera sig inom 
det området. Gruppchefen beskriver hur det har blivit en högre ljudnivå på avdelningen 
efter en omorganisering som genomfördes i syfte att avlasta medarbetare genom en viss 
arbetsuppgiftsrotation. Medarbetarna som inte svarar i telefon pratar med varandra vilket 
skapar ett ständigt sorl som kan upplevas som tröttande. På veckomötena diskuteras 
hänsynstagande gentemot kollegorna för att stävja sorlet. Det finns ett rökrum men 
gruppchefen har knappt reflekterat över rökrummets existens eftersom det inte pågår 
någon livlig diskussion kring det.  
 
Sjukfrånvaron mäts tillsammans med medarbetarskap och ledarskap i en årlig enkät som 
resulterar i ett index. Den närmsta chefen utvärderas på ett antal punkter som exempelvis 
delegering, kommunikation, information, beslutsfattande etc. Medarbetarskapets mäts 
bland annat genom frågor kring samarbete, kommunikation mellan avdelningar, 
atmosfären på avdelningen, informationsbearbetning, trivsel, engagemang och 
motivation. Resultatet av enkäten bearbetar man genom att resonera kring vad som är bra 
och mindre bra på avdelningen, orsakerna till detta och eventuella åtgärder. 
Arbetsmiljöenkäten behandlas på samma sätt en gång om året.  Det finns även en 
hälsoenkät som används för att mäta ett nuläge på avdelningsnivå. Medarbetarna får 
individuell återkoppling på hälsoenkäten och kan söka hjälp av företagsvården om de 
tillhör en riskgrupp.  Det är upp till medarbetarna själva om de vill delge sin chef den 
informationen.  
 
Genom att förebygga sjukskrivningar så minskar arbetsbelastningen för medarbetarna på 
arbetsplatsen. Hösten beskrivs som en jobbig period med för låg bemanning. Det ledde 
till att medarbetarna upplevde trötthet och stress på grund av hög arbetsbelastning. 
Gruppchefen berättar hur hon påminner medarbetarna om att stå upp när de blir stressade 
för att inte ”krampa ihop.” Annars kan man gå på pausgympa eller vila i vilorummet 
under rasten för att reducera stress. Trots att avdelningen generellt inte har stora utslag på 
stress i mätningar som genomförs så är stress och högt blodtryck de vanligaste 
hälsoproblemen som medarbetare tar upp med gruppchefen. Medarbetare ber om hjälp 
när de känner sig stressade för att få avlastning medans man kanske inte uppmärksammar 
nackont eller spända axlar.  
 
Gruppchefen tror att behovet av att pausgympa upplevs som störst när arbetsbelastningen 
är hög men trots att cheferna har godkänt att medarbetarna pausgympar är det ofta som 
medarbetarna inte kommer iväg på gympa, oavsett om arbetsbelastningen är hög eller låg. 
Det är periodvis ingen som tar initiativet att gå iväg och pausgympa. Det händer att 
medarbetarna glömmer att pausgympa när arbetsbelastningen är relativt låg. På 
veckomötena följer gruppchefen upp hur det gått med pausgympan under veckan. Målet 
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är att medarbetarna ska pausgympa en gång om dagen. Pausgympan är inte schemalagd 
men tanken är att den ska ske under ett halvtimmesintervall på eftermiddagen. 
Gruppchefen var med på pausgympan förr då medarbetarna pausgympade kring borden 
men numera pausgympar hon inte eftersom hon oftast är upptagen då medarbetarna går 
iväg för att pausgympa.  
 
Rehabilitering 
Både frisknärvaro och sjukfrånvaro mäts och följs upp regelbundet. Omfattande arbete 
genomförs för att långtidssjukskrivna ska komma tillbaka till jobbet. Det finns två olika 
rehabiliteringsprogram som behandlar kost, motion och stresshantering. Då det inte är 
möjligt för den långtidssjukskrivne att återuppta arbetet så samarbetar man med 
Försäkringskassan och gör rehabiliteringsutredningar som syftar till den 
långtidssjukskrivne ska få ett passande jobb med tanke på den aktuella sjukdomen. I 
dagsläget finns inga långtidssjukskrivna på avdelningen varpå man fokuserar på 
uppföljning av korttidssjukfrånvaron. Gruppchefen tar en dialog med medarbetare som 
varit sjuka fler än sex gånger under loppet av ett år för att stämma av anledningen till 
sjukfrånvaron och ett eventuellt behov av att få hjälp genom företagshälsovården och 
rehabiliteringsprogram. Hon upplever att människor, i och med att deras frånvaro 
uppmärksammas, försöker börja bearbeta anledningen till frånvaron. Gruppchefen 
erbjuder en möjlighet för den sjukskrivne att vid behov komma och prata med henne. En 
bra företagshälsovård är viktigt vid arbetsskador: 
 
”Även om du tränar och tar hand om din hälsa så får du ju ändå arbetsskador, det är 
jättesvårt att komma ifrån om du hela tiden har haft ett stillasittande jobb. Mycket 
handleder, mycket nacke och axlar. Det blir så till slut ändå, om inte annat så när de 
kommer upp i 55+ så har man någon förslitningsskada någonstans.” 
 
När det gäller yngre medarbetare har man uppmärksammat en tendens till mer 
sjukskrivningar på grund av depressioner och prestationsångest. Då medarbetare mår 
dåligt avspeglas det i deras service och även interaktionen med kollegor. Människors 
humör påverkas av fysisk såväl som psykisk smärta.  
 
Ansvar   
Gruppchefen beskriver hur det är en konstant balansgång mellan individens och 
arbetsgivarens ansvar. Vissa medarbetare anses ta ansvar för sin hälsa eftersom de är 
hälsointresserade och de beskrivs som oproblematiska. Det finns en annan grupp av 
medarbetare som tycker att arbetsgivarens bör låta dem träna på arbetstid men som inte är 
intresserade av att göra någon egen satsning. Teamchefen menar att arbetsgivaren ska 
bidra med tid eller pengar i den mån det är möjligt men att det ändå är individens eget 
ansvar att engagera och motivera sig själv: 
 
”Jag vet inte om det skulle fungera att man serverade dem en timme att nu får du träna. 
De säger själv att det skulle funka men det vore kul att se, liksom funkar det verkligen i 
praktiken?”  
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Avdelningens hälsoarbete – medarbetarperspektiv 
Generellt tycker man att arbetsgivaren har pratat och satsat mer på hälsa under senare år. 
Man har noterat en ökad hälsofokusering från chefernas sida då hälsa numera ingår som 
en del i medarbetarsamtalet. Att medvetandegöra ämnet anses vara ett sätt att arbeta med 
det. Tidigare hälsosatsningar beskrivs som sporadiska och utan uppföljning vilket 
resulterat i misstro från medarbetarnas sida. Man har ifrågasatt arbetsgivarens 
engagemang och avsikter. Detta ställs i kontrast till dagens mer konsekventa arbete: 
 
”Nu känns det som om de menar allvar. Senaste 5-6 åren känner jag att företaget, ja det 
är väl kanske upp till cheferna också men det känns på något sätt som att de har tagit tag 
i det… Det känns mer trovärdigt.”  
 
”Trots att cheferna har brist på tid och pengar så ser de ändå positivt på hälsoarbetet 
eftersom det ger en sådan effekt. Jag tror folk har fattat att kan man sänka, på en sådan 
stor arbetsplats, sjukskrivningstalen då är det klart att det har fått genomslag.” 
 
Någon upplever dock att det var mer fokus på hälsa och fler aktiviteter för några år sedan, 
under Hälsans år. Kanske med anledning av att man uppnått de hälsomål som sattes?  
 
Hälsofrämjande arbete 
Medarbetarna är medvetna om att företaget för ut information med hjälp av hälsocoacher. 
Arbetsgivarens försök att uppmuntra och inspirera genom hälsocoacher sker på en 
gruppnivå där människor själva kan välja vad de vill anamma enligt hälsocoachen: 
 
”Det är liksom inga pekpinnar utan här har vi ett koncept som funkar för att ha en så bra 
hälsa som möjligt. De här faktorerna påverkar din hälsa. Det är upp till en själv att 
avgöra vad du kan påverka själv. Vad du är villig att påverka själv också.”  
 
Några har varit hälsocoacher på tidigare avdelningar. Hälsocoacherna får utbildning två 
gånger per år inom diverse områden såsom mat, vila, muskler, rörelse som de sedan för 
vidare till medarbetarna. De tillfrågade upplever att den nuvarande hälsocoachen tagit 
mindre initiativ än de tidigare två. De två tidigare hälsocoacherna anordnade stavgång 
och qi gong på arbetsplatsträffarna, gjorde stegtävlingar och förmedlade tips. Någon 
uppfattar att den nuvarande hälsocoachen i princip blivit påtvingad uppdraget och att det 
kan vara en anledning till det låga engagemanget. Man framhåller att medarbetarna själva 
delvis är oföretagsamma och att allt ansvar inte kan förskjutas till hälsocoachen. Det 
påpekas att hälsocoachen måste ges tid och stöd för att kunna sköta sitt uppdrag. Man har 
förståelse för svårigheterna att ensam inspirera cirka 50 medarbetare. Den nuvarande 
hälsocoachen var en av fyra hälsocoacher på sin tidigare avdelning med 60 anställda. Han 
tycker att det behövs åtminstone en hälsocoach till på avdelningen för att kunna 
uppmuntra medarbetarna och driva hälsofrågorna ”mot chefer och dåliga tider så att man 
får igenom saker” men tror inte att någon har anmält intresse för uppdraget. Generellt 
föreställer man sig att avdelningen dragit ner på hälsocoacher av kostnadsskäl. 
Verksamhetens statistiska och ekonomiska mål prioriteras över hälsan. 
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Förebyggande hälsoarbete  
De tillfrågade uppmärksammar de höj- och sänkbara borden och menar att det är viktigt 
att tänka på hur man sitter och står. Man försöker påminna varandra att stå upp och menar 
att det blir en positiv följa John effekt när någon börjar stå. Bra belysning, 
luftkonditionering och arbetsredskap, som exempelvis terminalglasögon är andra 
förutsättningar för en god arbetsmiljö som de tillfrågade tar upp. Generellt upplever man 
att ljudvolymen i kontorslandskapet tidvis kan bli för hög och att man sitter för tätt. En 
flytt är inplanerad och förhoppningsvis kommer ljudnivån att minska. Medarbetarna har 
fri tillgång till frukt vilket är positivt. Man har pratat mycket om rökning på arbetsplatsen 
vilket resulterat i färre rökare. Det finns fortfarande ett rökrum på avdelningsplanet men: 
 
”De som röker tycker också att det är äckligt att gå till det här rummet tror jag så de går 
hellre ut med sina kompisar. Det är ju också socialt, de umgås när de går tillsammans 
och röker.”  
 
Det finns en hälsoenkät som är anonym och fylls i på nätet på frivillig basis en gång per 
år. Man får individuell återkoppling liksom återkoppling på gruppnivå. Indikerar den 
individuella återkopplingen att man ingår i en riskgrupp finns möjlighet att ta kontakt 
med företagshälsovården för en konsultation. Gruppresultatet presenteras på veckomötet. 
Hälsoenkäten syftar till att göra människor medvetna om riskfaktorer och 
förhoppningsvis åtgärda dem. Arbetsmiljöenkäten distribueras en gång per år och 
innefattar en hälsodel där arbetsmiljöns påverkan på hälsan avhandlas. Medarbetarskap- 
och ledarskapsenkäten utsänds årligen och resulterar i ett index mätandes bland annat 
medarbetarnas engagemang. 
 
Arbetsgivaren följer upp hälsostatusen på individnivå under medarbetarsamtalet. Under 
det årliga medarbetarsamtalet kan medarbetaren framföra önskemål och erhålla feedback 
från sin chef. Dessutom ger närmsta chef återkoppling på statistiken och den generella 
arbetsprestationen var eller varannan månad. Cheferna använder coachpass som ett 
verktyg för att ge konstruktiv feedback på arbetskvalitén. Det finns möjligheter att prata 
med sin närmsta chef vid behov och cheferna anses vara bra både på att lyssna och ge 
feedback. 
 
Statistiska mål och hög arbetsbelastning i kombination med psykiskt påfrestande samtal 
leder till stress. I vilken mån man upplever stress varierar mellan de tillfrågade. Någon 
menar att högt blodtryck och ålder i kombination med arbetet innebär ökad stress. Några 
tycker att man kanske inte reflekterar över att man är stressad utan ”det rullar på” men 
att man mår dåligt när man går ifrån jobbet. Det fullständiga fokuset på kunders behov 
under arbetsdagen och därefter familjemedlemmars behov efter arbetet leder till trötthet 
och anspänning. Människans helhetssituation betonas liksom den varierande förmågan att 
hantera stress. De som inte kan hantera stress slutar ofta. Någon påpekar att stress sänker 
immunförsvaret och kan vara en anledning till att medarbetarna ofta är förkylda. Man 
anser generellt att det pratas lite om stress på arbetsplatsen. Det begränsade 
beslutsutrymmet förenat med hög grad av kontroll av medarbetarna upplevs som 
påfrestande. Chefernas prioritering av statistikmålen och den slimmade bemanningen tas 
upp som hinder för avdelningens hälsoarbete. Beroende på närmaste chef läggs fokus på 
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kvalitet eller på kvantitet när det gäller arbetsuppgifterna, vilket reflekteras i 
medarbetarnas upplevda stress.  
 
Generellt så upplever man att vissa samtal kan vara ytterst ansträngande varpå behovet att 
ta lite frisk luft eller ventilera med kolleger uppenbarar sig. Samtliga tillfrågade tycker att 
de får stöd från sina kollegor gällande arbetet. Någon upplever att det är en del av 
företagskulturen, att stötta och hjälpa. Sammanhållning och gemenskap är viktigt för 
hälsan. De som arbetet några år på avdelningen menar att de kan handskas med kunderna 
men att ”vissa bara sätter sig på näthinnan” och följer med hem efter jobbet. Generellt 
tycker man att cheferna skulle kunna vara mer tillgängliga vid behov av stöd efter 
utmanande samtal men man uttrycker samtidigt en förståelse för deras andra åtaganden.  
 
De tillfrågade tycker att den specifika schemaläggningen utgår från arbetsgivarens behov 
snarare än arbetstagarens. Hänsyn tas till diabetiker när det gäller planering av lunchrast 
exempelvis och man har möjlighet att byta raster och verksamheten tillåter det. Den 30 
minuters långa lunchrasten anses vara för kort. Under sommaren händer det att 
medarbetare går ut och går istället för att äta lunch. Det finns en anslutande avdelning 
vars medarbetare har 45 minuters lunch och möjlighet att promenera en timme i veckan, 
vilket gör att man ifrågasätter varför det inte är möjligt på den aktuella avdelningen:  
 
”Tydligen går det om man har den goda viljan som chef... Det går liksom att lägga till 
lite extra tid men det måste ju komma uppifrån. Det tar ju stopp redan vid våra chefer. 
De är ju alltid pressade uppifrån att följa statistikmålen… Man tänker kortsiktigt." 
 
Någon gjorde en förfrågan kring utökad lunchrast via företagets interna 
kommunikationssystem varpå det dröjde ett år innan hon fick svaret att det var möjligt 
under förutsättning att det schemalagdes och att arbetsdagen förlängdes. Det leder till en 
upplevelse av att hälsoarbetet finns i teorin men att det inte kommer alla tillgodo, 
beroende på yrkesområde och verksamhetens utformning. Ett annat exempel som bidrar 
till att man betvivlar ledningens uttryckta hälsostöd är omotiverade försämringar av det 
lokala gymmet. Någon tar upp möjligheten för medarbetare på somliga avdelningar att 
vaccinera sig mot svininfluensan på arbetstid emedan man på den aktuella avdelningen 
fick göra det på sin fritid om man ville. Skillnader mellan företagets avdelningar leder till 
att man vid jämförelse känner sig missgynnade.  
 
Arbetsplatsens geografiska utformning är en annan aspekt där man beskriver placeringen 
av kontorslandskapets öar som ett fysiskt hinder. Någon berättar hur det var betydligt 
lättare att genomföra pausgympan kring borden på en annan avdelning än i dagens läge 
då man tvingas gå bort till andra änden av lokalen. En konkret åtgärd som arbetsgivaren 
dock har genomfört för att minska arbetsbelastningen är att variera arbetsuppgifterna, 
åtminstone en timme om dagen. Det skulle kunna göras i betydligt större utsträckning då 
arbetet är relativt monotont och arbetsuppgifterna inte kräver några särskilda 
kvalifikationer. Viljan att få lära sig nya saker och utvecklas uttrycks. Någon berättar hur 
hennes tidigare arbete rationaliserats bort varpå hon erbjöds jobb på den aktuella 
avdelningen. Hon trivs inte på avdelningen men har fått hjälp av sin chef att skriva CV 
och att söka nya jobb.    
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Det finns inga möjligheter att delta i beslutsfattande men när det gäller mindre 
förändringar som exempelvis att byta lunch med en kollega, att flexa ut tidigare om det är 
lugnt, semesterledighet, förbättringsförslag av tjänster och en delvis strukturering av 
arbetsuppgifter kan man påverka:   
 
”Visst finns det möjlighet till deltagande, det gör det ju. Sen får man ju räkna med att 
mycket är ju toppstyrt också men det är ju en så stor koncern. Om alla skulle få 
bestämma så skulle det här företaget inte komma någonstans.”     
 
Tidigare pausgympade man två gånger per dag på avdelningen men det drogs ner till en 
gång om dagen. Någon tror att det beror på den exakta bemanningen som inte tillåter 
avsteg från schemaläggningen. Pausgympan genomförs på eftermiddagen omkring 
samma tid var dag. Det är inte så många som utnyttjar möjligheten att pausgympa men de 
som göra det anser att det är ett bra tillfälle att syresätta kroppen, mjuka upp stela 
muskler, stretcha, koppla bort arbetet för en stund samt förebygga belastningsskador.  
 
Tidvis när arbetsbelastningen är hög upplever de som pausgympar att det känns 
osolidariskt att lämna sina kolleger för att gå och gympa trots att deras närmaste chef 
godkänt det. Generellt upplever man att cheferna stöttar pausgympan och påminner om 
den vid veckomötena men ibland när arbetsbelastningen är hög tycker medarbetarna att 
det inte känns helt tillåtet. Denna uppfattning grundar sig delvis i att cheferna själva inte 
pausgympar. Man anser att cheferna borde visa att de menar allvar genom att delta i 
pausgympan: 
 
”Om arbetsledningen, chefer och allting om de är med då är det mycket lättare att få 
med folk, personal. Och ge tid till det.”  
 
Brist på tid för hälsofrämjande aktiviteter är ett återkommande ämne. Arbetsuppgifterna 
är sådana att det är svårt att planera tidsåtgång för varje samtal eller mail och är man 
”mitt uppe i något” så missar man lätt de 10 minuternas pausgympa. Man beskriver hur 
somliga är motvilliga att gå på sin mailtid. Intresset kring pausgympan har minskat och 
trots mail som gått ut till alla medarbetare från hälsocoachen är uppslutningen dålig enligt 
en medarbetare som håller i pausgympan. Någon saknar kontinuitet i pausgympan och 
tror att fler skulle ansluta sig vid fasta tider. De som pausgympar uppfattar sig själv och 
sina pausgympande kollegor som glömska och lata då man inte pausgympar. De 
tillfrågade eftersöker schemalagd pausgympa oavsett arbetsbelastning alternativt att få 
träna på betald arbetstid med hänvisning till det totalt stillasittande och låsta arbetet.  
 
Medarbetarnas skilda livssituationer och motivation synliggörs då vissa upplever 
svårigheter att finna tid för träning på sin fritid medan det för andra är en självklarhet. 
Någon menar att det handlar om prioriteringar och attityder till motion. Det finns de som 
upplever skuldkänslor över att de inte tränar och de som ser fram emot att börja träna. En 
meningsfull fritid med såväl fysisk som social aktivitet beskrivs som en förutsättning för 
att klara av jobbet. Samtliga tillfrågade menar att det är viktigt att röra på sig och att de 
mår bra av det. Friskvårdsbidraget är uppskattat.  
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Rehabilitering 
De tillfrågade är medvetna om att sjukskrivningar följs upp och att insatser sätts in på ett 
tidigt stadium. Man känner till att det finns rehabiliteringsprogram för de personer som är 
korttids- eller långtidssjukskrivna och ett förebyggande hälsoprogram där man kan få 
hjälp med viktnedgång, att sluta röka eller exempelvis stresshantering. Någon har fått 
hjälp med sjukgymnastik och akupunktur på grund av förslitningsskador i armen. 
Medarbetare i behov av hjälp kan diskutera olika möjligheter med sin närmsta chef. Det 
händer att kollegor och cheferna uppmärksammar ohälsa: 
 
”Det finns en omtanke om personer från cheferna och kollegerna emellan. Att de märker 
om man mår dåligt eller sådana saker. Man tar upp det på ett vettigt sätt. Det är aldrig 
det här påtvingande eller fördömande stuket.” 
 
Någon som själv har erfarenhet av att ha varit långtidssjukskriven beskriver hur 
kommunikationen från företagets sida brast då hon varit sjukskriven i fem veckor utan att 
den dåvarande chefen tagit kontakt med henne. Hon fick dock delta i ett 
rehabiliteringsprogram efter sin sjukskrivning där varierad fysisk och mental träning 
varvades med teori kring kost och motion. Efter rehabiliteringsprogrammet genomförs 
återträffar och uppföljning av närmsta chef. Det pratas inte så mycket om sjukskrivningar 
bland medarbetarna. Beroende på personlig kontakt och den sjukskrivnes öppenhet 
händer det att man pratar lite om det och önskar personen välkommen tillbaka till jobbet. 
Någon beskriver hur medarbetare jobbar fastän de är sjuka eftersom karensdagen kostar 
så pass mycket.  
 
Ansvar  
De tillfrågade anser att det ligger i arbetsgivarens intresse att ta ansvar för deras hälsa 
eftersom de finns på plats om de är friska vilket resulterar i mindre 
sjukskrivningskostnader, lägre arbetsbelastning för kollegerna samt friska, 
högpresterande medarbetare. Dessutom menar man att det ansvar arbetsgivaren tar för 
medarbetarnas hälsa påverkar beslutet att stanna kvar inom företaget. Man beskriver hur 
arbetsgivaren tar ett större ansvar idag än vad man gjorde för 10 år sedan och att 
arbetsgivaren gör vad de kan med tanke på företagets storlek.  
 
Medarbetarna uttrycker hur chefernas engagemang har stor betydelse för vilket ansvar 
man känner att arbetsgivaren tar gällande hälsofrågor vilket även reflekteras i hur 
medarbetarna mår. Man beskriver hur närmsta chef uttrycker omtanke genom att vara 
tillgänglig och uttryckligen frågar hur de mår. I jämförelse med andra avdelningar och 
tidigare chefer inom samma företag upplever man att cheferna på den aktuella 
avdelningen bryr sig. Närmsta chef anses även ha ett ansvar för rehabilitering och 
uppföljning av medarbetares hälsotillstånd i de fall medarbetare varit sjuk vid många 
tillfällen. Någon tycker att cheferna ska kunna kräva att medarbetare som sjukskriver sig 
på grund av livsstilsrelaterade sjukdomar ska förändra dessa livsstilsval.  
 
Medarbetarna beskriver hur de själva har det största ansvaret för sin egna individuella 
hälsa och att arbetsgivaren inte kan tvinga någon att aktivera sig fysiskt.  Motivationen 
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och initiativet måste komma inifrån individen själv. Hälsoansvar anses av någon vara 
förenat med ömsesidighet: 
 
”Om jag skulle få tycka själv så tycker jag ju att det borde vara arbetsgivarens ansvar 
när vi är här på vår arbetsplats. Sen har ju jag också ansvar att leva sunt och bra och 
hälsosamt för att kunna arbeta här. Det är väl både och.”  
 
I och med att man spenderar hälften av sin vakna tid under arbetsveckan på arbetsplatsen 
och att ens hälsa påverkar arbetsprestationen så har arbetsgivaren ett ansvar. Ett annat 
perspektiv som framförs är att det ökade fokus på hälsa i hela samhället upplevs resultera 
i att arbetsgivaren har ett stort ansvar. Man uppmärksammar helheten i människors 
livssituation istället för att dela upp hälsa i arbetsrelaterad eller privat. Det pratas mycket 
om riskfaktorer och livsstilsfrågor i både arbetslivet och samhället i övrigt. Vissa 
upplever detta som positivt emedan andra tycker ”att hälften vore nog.” Normativ etik 
som föreskriver hur människor bör äta, träna och ta hand om sig själva har ökat 
medvetenheten kring hälsa. Någon anser att det generellt ställs högre krav på individen i 
dagens samhälle att ta ansvar för sin kropp och själ. Det kan reflekteras i svårigheter att 
få jobb när du har dålig hälsa. Risken finns att arbetsgivare delvis avsäger sig ansvar 
genom att hänvisa till livsstilsrelaterade faktorer:  
 
”Om man ska hårddra det så är jag ju ansvarig för min hälsa… Nackdelen är väl att de 
kanske kan använda det emot en. Konspiratoriskt, men visst kan de ändå säga så att vissa 
saker kan de lägga på mig också.” 
 
De tillfrågade anser att arbetsgivaren erbjuder möjligheter för dem att utveckla sin hälsa. 
Det finns tillgång till träningslokaler, information, möjligheter att pausgympa, att byta 
arbetsredskap etc. och sedan är det upp till var och en att efterfråga och utnyttja 
möjligheterna eller inte. Någon påtalar arbetsgivarens ansvar för arbetsbelastningen. Vid 
ett tillfälle med särdeles låg bemanning nyanställde och anlitade arbetsgivaren fler 
konsulter med anledning av hög arbetsbelastning då man insåg att situationen var 
ohållbar. Andra hälsoaspekter inkluderar värdeskapande, engagemang och tillit till 
medarbetarna från arbetsgivarens sida. Någon menar att arbetsgivaren har ett ansvar att se 
till att medarbetarna deltar i hälsoarbetet. Man uppmärksammar arbetsmiljö där 
arbetsgivaren anses ha tagit sitt ansvar i form av belysning, ergonomisk utrustning och 
utbildning.  
 

Diskussion 
 
Studiens syfte var att undersöka hur medarbetarna på den undersökta avdelningen 
upplevde hälsoarbetet, hur hälsoarbetet implementerats samt hur företagets liksom 
avdelningens sjukfrånvarotal ser ut (se figur 3 för en sammanfattande bild). På 
organisationsnivå fokuserar hälsoarbetet på utbildning av chefer och hälsocoacher samt 
distribuering av en hälsoenkät och en ledarskaps- samt medarbetarskapsundersökning. På 
gruppnivå arbetar gruppcheferna med uppföljning av de ovan nämnda enkäterna och 
kontinuerliga förbättringar av arbetsmiljön. På individnivå genomförs medarbetarsamtal 
där hälsa ingår, uppföljning av sjukfrånvaron, kontakt med sjukskrivna liksom 
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rehabiliteringsåtgärder. Analysen av hälsoarbetet på det undersökta företaget utmynnade i 
följande teman: sjukfrånvaro, företagets övergripande hälsoarbete, avdelningens 
utformning, hälsofrämjande arbete, förebyggande arbete, rehabilitering och ansvar varav 
de fyra sista beskrevs ur medarbetarperspektiv liksom gruppchefsperspektiv. Temana 
diskuteras och relateras till tidigare forskning och teorier.  
 
Mål                     Process    Upplevelser 
Minskade sjukskrivningar  Behov     Livskontext 
Produktionsmål   Utbildning    Kontroll  
     Ledarskap - föredöme   Krav 
     Engagemang & Delaktighet  Tidsbrist 
     Anpassning & Förankring   Möjliggörande 
 
Figur 3. Översiktsbild av faktorer som ingick i beskrivningen av företagets övergripande 
hälsoarbete och upplevelser av hälsoarbetet bland avdelningens medarbetare.  
 
Sjukfrånvaro 
Genom att ta fram siffror på de kostnadsbesparingar som företaget kan göra i och med 
minskade sjukfrånvarokostnader har hälsochefen i samarbete med ekonomer på företaget 
kunna påvisa monetära anledningar till att satsa på hälsoarbetet inom företaget. 
Möjligheten att satsa på medarbetarnas hälsa är starkt beroende av lönsamheten. 
Företagets incitament att fortsätta att satsa på medarbetarnas hälsa är beroende av 
hälsoarbetets resultat. Goetzel och Ozminkowski (2008) menar att resultaten av 
hälsoinsatser bör utvärderas och presenteras för intressenter. Chenoweth (2002) 
rekommenderar att hälsoarbetets resultat ska anpassas efter intressegrupp. Det faktum att 
företaget sparar 100 miljoner kronor per procent som dess totala sjukfrånvaro minskar 
anses säkerligen ytterst intressant från företagsledningens sida men kanske mindre 
intressant för medarbetarna.  
 
I resultatet framgår att medarbetarna sällan pratar om sjukskrivningar och i de fall man 
gör det är det på ett omtänksamt sätt. Sjukskrivna medarbetare hälsas välkomna tillbaka 
av kollegorna och beroende på personlig relation kanske medarbetaren berättar om sin 
sjukskrivning. Maravelias (2009) slutsats att medarbetare som tidigare varit sjukskrivna 
och återfaller i sjukdom efter att ha fått hjälp skuldbeläggs av sina kollegor och chefer 
verkar inte ha något stöd i resultatet. Någon medarbetare tycker dock att chefer ska ha rätt 
att kräva att medarbetare, som varit sjukskrivna på grund av livsstilsrelaterade sjukdomar, 
ska ändra sin livsstil. Denna åsikt överensstämmer med betraktandet av livsstilsval som 
interna och påverkningsbara riskfaktorer och bedömningen av de som inte kan eller vill 
förändra sin livsstil som dåliga medarbetare (Björklund, 2008).  
 
Det undersökta företagets sjukfrånvaro har minskat kontinuerligt sedan 2003. Enligt 
Svenskt näringslivs (2009) studie baserad på data från 150 000 arbetstagare uppdelade på 
250 företag har den totala sjukfrånvaron för de tjänstemän och arbetare som deltagit i 
studien minskat kontinuerligt från 6,1 % 2003 till 3,4 % 2009. En förklaring kan vara att 
större fokus har lagts på sjukfrånvaro och hur sjukfrånvaro kan undvikas i och med den 
införda lagen kring obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro från 2003. I resultatet 
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framgår att avdelningens sjukfrånvaro har legat över företagets vilket kan bero på en 
högre genomsnittsålder och att majoriteten av medarbetarna på avdelningen är kvinnor. 
Lundberg & Wentz (2004) redogör för hur kvinnor upplever muskelsmärtor oftare än 
män vilket kan bero på monotona arbetsuppgifter och större ansvar för sysslor i hemmet. 
Dessutom kan det stillasittande jobbet i kombination med upplevda höga kvantitativa 
krav och låg kontroll eventuellt resultera i fler sjukskrivningar.  
 
Krav, kontroll och stöd 
Krav- kontroll- stöd modellen elaborerar hur kombinationen av höga krav och låg 
kontroll kan resultera i psykofysiologisk spänning och en försvagning av kroppens 
motståndskraft vilket på lång sikt kan orsaka sjukdom (Theorell, 2000). Det 
förutbestämda schemat, som kan påverkas genom önskemål om verksamheten tillåter det, 
upplevs som begränsande av medarbetarna. Schemat i kombination med det monotona 
arbetet och små påverkansmöjligheter resulterar i en känsla av låg kontroll. I resultatet 
framkommer att de kvantitativa kraven upplevs som höga av medarbetarna vilket 
illustreras av den kontinuerliga statistikuppföljningen. Det visar sig att många upplever 
stress på grund av den ständiga statistikuppföljningen eller när arbetsbelastningen är hög. 
Andra medarbetare menar att arbetsbelastningen inte bekommer dem och beskriver ett 
förhållningssätt där de accepterar sådant de inte kan påverka. I kontrast till förpliktelser 
som genererar stress så kan människor genom att förbättra sin copingförmåga göra 
ansvarstagande hälsofrämjande (Kjellström, 2005). Hälsochefen beskriver hur Kasam är 
en använd teori inom hälsoarbetet där man arbetar med människors förhållningssätt i 
livet.  
 
I resultatet redovisas hur medarbetarna känner stöd från sina kollegor och upplever sig få 
feedback från närmaste chef vilket kan minska effekterna av det i övrigt spända arbetet 
enligt Theorell (2000). Karasek (1979) menar att arbetsrelaterade spänningar kan minskas 
genom att använda sig av krav- kontroll- stöd modellen för att skapa större möjligheter 
för medarbetare att påverka arbetsuppgiftsstrukturen samt organisatoriska beslut. Kanske 
medarbetarna på den undersökta avdelningen skulle kunna involveras mer i 
schemaläggningen och ges större beslutsutrymme i sitt dagliga arbete. Kjellström (2005) 
menar att människor som inte erbjuds utrymme att utnyttja sina ansvarstagande förmågor 
kan uppleva frustration och ohälsa. Åtgärder för att öka medarbetares möjligheter till ett 
ansvar som matchar deras ansvarstagande förmågor kan bestå av att medvetengöra chefer 
och förändra strukturer på arbetsplatsen (Kjellström, 2005).   
 
Ansvar 
Både teamchefen och hälsochefen påtalar att företaget kan skapa möjligheter för 
medarbetarna att utveckla sin hälsa men att det är upp till individen själv att ta ansvar för 
sin hälsa. Uppmuntran och inspiration ges i syfte att göra medarbetarna medvetna om hur 
de kan förbättra sin hälsa men därefter är det medarbetaren själv som väljer om de vill 
göra någon förändring eller inte. Genom att framhålla medarbetares fria vilja förflyttas 
ansvaret för hälsa till medarbetaren (Björklund, 2008). Maravelias (2009) menar att 
arbetsgivaren ansvar för medarbetarna kan minska i och med att en hälsosam livsstil ses 
som medarbetarens ansvar att underhålla likaväl som andra kompetenser. En medarbetare 
noterade risken att arbetsgivaren kan avsäga sig ansvar med hänvisning till 
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livsstilsfaktorer, vilka individen betraktas ha ansvar för. Trots att ansvaret för hälsa, 
gällande livsstil, läggs på medarbetarna så framhåller hälsochefen arbetsgivarens ansvar 
för miljömässiga aspekter och möjligheter till en helhet i livet. Det beskrivs som 
arbetsgivarens ansvar att säkerställa en trygg arbetsplats där medarbetarna inte tar varken 
fysisk eller psykosocial skada.  
 
Medarbetarna anser att arbetsgivaren tagit sitt ansvar gällande arbetsmiljön och att de 
själva har det största ansvaret för sin personliga hälsa. En möjlig tolkning av 
medarbetarnas syn på deras ansvar för sin hälsa är att ansvaret främst ansågs avse fysisk 
aktivitet. Upplevelser av att medvetenheten ökat kring hälsa och riskfaktorer i samhället 
liksom i arbetslivet får blandade reaktioner. Det är positivt att man blir uppmärksammad 
på faktorer som påverkar hälsan men samtidigt skapar det en press på människor att hålla 
sig uppdaterade kring de nyaste rönen, kritiskt granska dessa och efterfölja de råd man 
finner lämpliga. Kjellström (2005) noterar en motsättning mellan förväntningar på 
individer att göra hälsosamma livsstilsval och följa råd samtidigt som individen har en 
förmåga att bestämma över sin egen hälsa vilket underförstått endast gäller då man följer 
de rätta råden. Medarbetarna reflekterar kring hur det ställs högre krav på människor att 
ta hand om sin hälsa i dagens samhälle och hur arbetsmarknaden utesluter människor 
med dålig hälsa. Björklund (2008) påtalar att miljömässiga - och strukturella faktorer som 
kan inverka på medarbetares möjligheter att ta ansvar för sin hälsa lätt hamnar i 
skymundan då fokus läggs på riskfaktorer. Ett exempel på företaget är den årliga 
hälsoenkäten som ger indikationer kring områden där individen ligger i riskzonen och 
erbjuder personen möjlighet att ta kontakt med företagshälsovården. Hälsoenkäten 
kompletteras dock med en arbetsmiljöenkät och en enkät kring medarbetarskap och 
ledarskap vilket illustrerar att även miljömässiga faktorer hålls i åtanke.  
 
Chefernas betydelse 
På den undersökta avdelningen upplevs cheferna vara måna om medarbetarnas hälsa. 
Genom att göra sig tillgängliga och fråga hur medarbetarna mår vid 
statistikuppföljningssamtal och medarbetarsamtal visar cheferna sitt engagemang. Nyberg 
(2009) beskriver hur forskarna i en studie förväntade sig att risken för att drabbas av 
ischemisk hjärtsjukdom skulle minska då chefer visar att de bryr sig om de anställda och 
deras hälsa men studiens resultat visade att det var viktigare att chefer ger medarbetare 
information, tydlighet och ett beslutsutrymme som överensstämmer med arbetets 
psykologiska krav för att minska risken för ischemisk hjärtsjukdom.  
 
När det gäller pausgympan är medarbetarna osäkra på chefernas stöd och engagemang. 
Trots att det finns möjlighet att pausgympa så upplevs det tidvis som osolidariskt mot 
kollegorna och som att man hämmar produktionen. Det framkom i resultatet att 
medarbetarna inte var helt säkra på att cheferna stöttade pausgympan eftersom cheferna 
själva inte deltog. Hälsochefen beskriver i resultatet att pausgymnastiken får större 
genomslag på arbetsplatser där cheferna aktivt deltar i gympan. Då mellanchefer visar sitt 
stöd för fysisk aktivitet på arbetsplatsen både verbalt och i handling uppmuntras 
deltagande (Pronk & Kottke, 2009). Arbetsplatsens fysiska utformning är ett annat hinder 
som tas upp eftersom man i jämförelse med tidigare, då medarbetarna pausgympade 
kring sitt skrivbord, numera går iväg till en mer avskiljd del av byggnaden. Pronk och 
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Kottke (2009) menar att det är av yttersta vikt att fysiskt aktivera medarbetare eftersom 
alltfler arbetsplatser innebär stillasittande arbete och framhåller att företagens materiella 
arbetsmiljö bör anpassas i syfte att underlätta fysisk aktivitet.  
 
Helhetssyn och principer 
Gruppchefen uppmärksammade hur människors livssituation påverkade deras möjligheter 
till egentid. Bristen på egentid och åsidosättande av egna behov kan leda till att man inte 
har förutsättningar till att ta hand om sin hälsa i privatlivet. Förståelse för hur människors 
livsmiljö påverkar dem och deras handlingsutrymme utgör en del av systemteorin och 
kan användas för att skapa hälsofrämjande förutsättningar på arbetsplatsen (Hanson, 
2004). Gruppchefen beskriver hur exempelvis träning på arbetstid säkerligen skulle vara 
extra uppskattat av medarbetare som saknar förutsättningar för att utveckla sin hälsa i 
privatlivet. Thomson och Menckel (1997) förklarar hur ett stöttande arbetsklimat och 
flextid kan ses som exempel på hälsofrämjande aktiviteter där hänsyn tas till människors 
totala livssituation. Hälsochefen tar upp exempel såsom friskvårdsbidrag, flexibla 
arbetstider där produktionen tillåter det och generösa avtal för föräldralediga som 
exempel på möjliggörande av en helhet i livet för medarbetarna. På den undersökta 
avdelningen har man anammat ett holistiskt synsätt där flextid, utbildning kring 
förhållningssätt i livet, sömn, kost etc. existerar jämte traditionella insatser såsom 
fruktkorgar. Hippokrates betonade redan under Antiken att hänsyn måste tas till 
individen, platsen och tiden vilket reflekterar det faktum att hans råd kring diet, 
levnadsvanor och miljömässiga faktorer måste anpassas till kontexten och de aktuella 
omständigheterna (Foucault, 1984a).  
 
Medarbetarnas upplevelse av att vara missgynnande i jämförelse med andra avdelningar 
bottnar delvis i deras bundenhet i arbetet och i en känsla av orättvisa där det inte framgår 
vilka principer olika förmåner bygger på. Teamchefen påtalar att träning på betald 
arbetstid är en kostnadsfråga men att det vore spännande att prova och se om det ger 
något resultat. Pronk och Kottke (2009) menar att det är viktigt att fastställa principer och 
planera långsiktigt för att nå önskvärda resultat av det hälsofrämjande arbetet. På 
avdelningen upplever man att cheferna tänker kortsiktigt då de inte är villiga att avvara 
mer tid för träning på betald arbetstid eller för hälsocoachen att planera aktiviteter. 
Hälsocoachens handlingsutrymme är avhängigt den tid som avdelningen är villig att avsätta 
för planering av aktiviteter som främjar hälsa. Det faktum att det tog ett år för en medarbetare 
att få svar på en förfrågan kring förlängd lunchrast tyder på att företagets interna 
kommunikation skulle kunna förbättras. Förslagsvis skulle företaget kunna gå ut med tydliga 
principer kring raster och eventuella förlängningar, möjlighet att vaccinera sig etc. för att 
undvika upplevelser av orättvisa inom företaget.  
 
I resultatet beskrivs hur produktionsmålen är högsta prioritet i avvägningen mellan 
avdelningens produktion och personalsatsningar. Systemteorin utvecklar hur företag är i 
ständig växelverkan med den omgivande miljön och beroende av omgivningen för att öka 
sin lönsamhet (Burke, 2008) vilket reflekteras i det undersökta företagets 
kundorientering. Scott och Davis (2007) förklarar hur organisationer måste anpassa sig 
efter omvärldens villkor. Att skapa och behålla en jämvikt mellan de krav och 
förväntningar som ställs på organisationen och organisationens vision är ledningens 
ansvar (Abrahamsson & Andersen, 2005; Maltén, 2000). Trots att medarbetarnas hälsa inte 
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uttryckligen kopplas till företagets vision så finns hälsa med som ett målområde och kan 
anses vara ett element som ledningen balanserar mot de andra målområdena och kundernas 
förväntningar. Detta ligger i linje med Corbet’s (2004) påvisande att chefer i hälsosamma 
organisationer måste skapa en balans mellan kunder, medarbetare och aktieägare.  
 
Metodologisk reflektion 
Fallstudiens främsta styrkor är dess beskrivande och upptäckande karaktär men metoden 
kritiseras ofta eftersom den saknar möjlighet att dra kausala samband (David, 2006). 
Eftersom studiens huvudfrågeställning syftade till att belysa hur medarbetarna upplevde 
hälsoarbetet och hur detta implementerats så blir försök att dra kausala samband 
inaktuella.  
 
Kvale (1997) presenterar en variant av validitet i kvalitativt orienterade studier där det är 
upp till läsaren själv att åtminstone till viss del validera materialet och jämföra det med 
verkligheten. För att förbättra validiteten vid de semistrukturerade intervjuerna har 
författaren till föreliggande studie strävat efter att ta fasta på närhet och distans, både till 
ämnet och till sig själv. Undersökaren har under cirka ett års tid arbetat deltid på den 
studerade avdelningen. Författarens perspektiv och förförståelse har utnyttjats för att nå 
en djupare förståelse under intervjuerna liksom i analysarbetet. Att studera ämnet med 
distans var en utmaning eftersom förförståelsen och identifikationen med medarbetarna 
gjorde att undersökaren med lätthet levde sig in i deras situation. Med målsättningen att 
rättvisande återge intervjupersonernas upplevelser hölls självdistansen i ständig åtanke 
liksom vad Langemar (2008) kallar ett reflexivt förhållningssätt. Att reflektera kring 
författarens roll som undersökare, likheter och skillnader med respondenter etc. är en 
viktig aspekt för att förbättra validiteten enligt Langemar (2008).  
 
Intervjuarens bristande erfarenhet kan ha resulterat i mindre uttömmande intervjusvar. 
Att ta saker för givet är en felkälla som innebär att människor förutsätter att andra tänker 
som de eller att människor redan vet hur saker och ting förhåller sig (Langemar, 2008). 
Medvetenhet kring denna felkälla innan intervjuerna resulterade i försök att undvika 
densamma genom att vara noggrann och ställa följdfrågor vid oklarheter under 
intervjuerna. Efter intervjuerna gjordes genast en övergripande sammanfattning av data 
och därpå följde en stunds reflektion kring intervjun, undersökarens eventuella påverkan 
på intervjupersonen eller deras svar genom ledande frågor. Langemar (2008) presenterar 
priming som en annan felkälla där uppmärksamheten fokuseras på sådant man nyligen 
läst och som därmed ingår i ens kognitiva schema. Det finns en risk för priming i studien 
då artiklar och böcker om ämnet lästs innan intervjuerna genomfördes.  
 
För att undersöka och eventuellt öka begreppsvaliditeten har datatriangulering (Yin, 
2003) i form av nyckeltal och intervjuer använts. Kombinationen av sjukfrånvarotal och 
upplevelser av hälsoarbetet avsågs skapa en större behållning eftersom man faktiskt kan 
iaktta en sänkning av sjukfrånvaron under hälsoarbetet. Man kan diskutera den 
vetenskapliga liksom samhälleliga prioriteringen av kvantitativa mått men i 
företagsledningars värld så är det lönsamheten som dikterar investeringarna.  Deltagarna i 
studien har delgetts resultatet tillsammans med en valideringsenkät (se bilaga 2) för att få 
en möjlighet att ge synpunkter och kontrollera graden av instämmande (Langemar, 2008), 
vilket enligt Yin (2003) ökar begreppsvaliditeten. Tio av intervjupersonerna instämde 
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helt med påståendet ”Jag tycker att resultattexten ger en korrekt bild av min upplevelse” 
och en person instämde delvis. I diskussionen ovan har tecken på samstämmighet med 
andra studier undersökts för att möjligtvis öka validiteten. Teoretisk triangulering 
(Boeije, 2010) har använts i syfte att ge en fylligare beskrivning av ämnet och analysera 
olika dimensioner av hälsoarbetet.  
 
Langemar (2008) menar att resultatets värde och kunskapstillskott bör diskuteras i termer 
av användbarhet och meningsfullhet. Studien är av relevans då den detaljerat beskriver 
hur ett företag arbetat systematiskt med hälsoarbetet och erhållit mätbara liksom 
upplevda positiva resultat, vilket är något som saknas i tidigare forskning där man främst 
beskrivit hälsoarbetets resultat eller övergripande rekommendationer. Resultatet kan 
användas för att implementera och/eller anpassa hälsoinsatser på arbetsplatser med 
liknande förutsättningar.  
 
Slutsatser 
Personalneddragningar och ökad arbetsbelastning för kvarvarande personal är resultatet av 
den ökade konkurrensen som globaliseringen medfört (Lundberg & Wentz, 2004). Detta 
avspeglas på den undersökta avdelningen där medarbetarna periodvis upplever sig stressade 
på grund av arbetsbelastningen och pressen att uppfylla de statistiska målen. The European 
Network for Workplace Health Promotion (1997) menar att företagens framgång kommer 
att vara avhängigt hälsosamma och motiverade medarbetare i och med de strukturella 
utmaningar som arbetslivet möter. Det undersökta företaget har tagit fasta på detta genom 
att följa upp medarbetarnas engagemang årligen. En motsättning kan skönjas i företagets 
ökade krav på medarbetarnas engagemang och begränsade möjligheter för medarbetarnas 
att påverka. 
 
I och med att företagets och avdelningens sjukfrånvarotal har sjunkit så ställs hälsoarbetet 
inför nya utmaningar. Hälsochefen förklarar hur ett fokusskifte från rehabilitering till 
hälsofrämjande insatser är nödvändigt liksom en utveckling av andra nyckeltal, såsom 
frisknärvarotal, för hälsa snarare än sjukdom. Det biomedicinska synsättet på hälsa där 
riskfaktorer betonas (Björklund, 2008) verkar vara väl utbrett i arbetslivet och samhället i 
övrigt men en förändring kan skönjas i och med det ökade fokuset på hälsofrämjande. 
Bjurvald (2004) menar att friskvård och hälsofrämjande arbete numera inkluderas i 
hälsoarbete likaväl som förebyggandet av olyckor och sjukdom.  
 
Sammanfattningsvis visar resultatet på att hälsoarbetet på det aktuella företaget är 
beroende av drivna hälsocoacher som får tid att planera hälsofrämjande aktiviteter och 
engagerade chefer som inser att de agerar som föredömen. Tidig kontakt med sjukskrivna 
medarbetare från cheferna sida och fler verktyg till chefernas förfogande är andra viktiga 
aspekter. Strukturella faktorers påverkan på hälsan skulle kunna uppmärksammas mer på 
den undersökta avdelningen. Möjligheter till delaktighet och ansvarstagande genom 
exempelvis utökad arbetsrotation och större beslutsutrymme är områden som kan 
utvecklas. 
 
 
 
 



29 
 

Referenser 
 

Abrahamsson, B., & Andersen, J. A. (2005). Organisation – att beskriva och förstå organisationer. 
Malmö: Liber. 
 
Armstrong, M. (2006). A handbook of human resource management practice. London: Kogan page.  
 
Bjurvald, M. (2004). Från arbetarskydd till hälsofrämjande arbetsplatser. I C. Källestål (Red.), 
Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser (sid. 11-14). Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut. 
 
Björklund, E. (2008). Constituting the Healthy Employee? Governing gendered subjects in workplace 
healthpromotion. Opublicerad doktorsavhandling, Umeå universitet.  
 
Boeije, H. (2010). Analysis in qualitative research. London: Sage.  
 
Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.  
 
Chenoweth, D. H. (2002). Evaluating worksite health promotion. Champaign, IL: Human Kinetics. 
 
Chenoweth, D. H. (2007). Worksite health promotion. Champaign, IL: Human Kinetics. 
 
Corbett, D. (2004). Excellence in Canada: Healthy Organizations: Achieve Results by Acting Responsibly.  
Journal of Business Ethics, 55, 125-133.  
 
David, M. (2006). Case study research (Volume 1). London: Sage.  
 
Edling, C., Nordberg, G., & Nordberg, M. (2000). Introduktion. I C. Edling, G. Nordberg, & M. Nordberg. 
(Red.), Hälsa och miljö- en lärobok i arbets- och miljömedicin (sid. 13-24). Lund: Studentlitteratur. 
 
Ekberg, K., & Arneson, H. (2000). Vad är arbetslivsinriktad rehabilitering? I C. Edling, G. Nordberg, & M. 
Nordberg. (Red), Hälsa och miljö- en lärobok i arbets- och miljömedicin (sid. 111-120). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Engbers, L. H., van Poppel, M. N., Chin A Paw M. J., & van Mechelen, W. (2005). Worksite health 
promotion programs with environmental changes: a systematic review. American Journal of Preventive 
Medicine, 29, 61-70. 
 
Fichtenberg, C. M., & Glantz, S. A. (2002). Effect of smoke-free workplaces on smoking behaviour: 
systematic review. BMJ, 325, 188-191.  
 
Freedman, A. (2009, 30 december). Overlooked Trends of the Decade. Human resource executive online. 
Hämtad 3 mars 2010 på http://www.hreonline.com/HRE/story.jsp?storyId=312497509 
 

Foucault, M. (1976/2002). Viljan att veta (Sexualitetens historia 1). Stockholm: Gidlunds.  
 
Foucault, M. (1984/1992a). The use of pleasure. (The History of Sexuality: 2). London: Penguin Books. 
 
Foucault, M. (1984/1990b). The care of the self. (The History of Sexuality: 3). London: Penguin Books. 
 
Goetzel, R. Z., & Ozminkowski, R. J. (2008). The health and cost benefits of work site healthpromotion 
programs. Annual review of public health, 29, 303-23. 
 
Hanson, A. (2004). Hälsopromotion i arbetslivet. Malmö: Studentlitteratur. 
 
Hansson, J. (2006). Avregleringen av företagshälsovården - nya tjänster och nya lojaliteter. I M. Holmqvist, 



30 
 

& C. Maravelias. (Red.), Hälsans styrning av arbetet (sid. 113-142). Lund: Studentlitteratur. 

Holmqvist, M. (2007, 12 september). Av rätta virket? Dagens Nyheter. Hämtad 10 mars 2010 på 
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/av-ratta-virket-1.549204 
 
Karasek, R. A. (1979). Job Demands, Job Decision Latitude, and Mental Strain: Implications for Job 
Redesign. Administrative Science Quarterly, 24, 285-308. 
 
Kjellström, S. (2005). Ansvar hälsa och människa. En studie av idéer om individens ansvar för sin hälsa. 
Opublicerad doktorsavhandling, Linköpings universitet.  
 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
Langemar, P. (2008). Kvalitativ forskningsmetod i psykologi - att låta en värld öppna sig. Stockholm: 
Liber. 
 
Lindgren, B. (2010, 11 januari). Kvinnors sjukfrånvaro minskar mest. Svenskt näringsliv. Hämtad 10 maj 
på http://www.svensktnaringsliv.se/material/debattartikel/kvinnors-sjukfranvaro-minskar-mest_97714.html 
 
Lundberg, U., & Wentz, G. (2004). Stressad hjärna, stressad kropp. Om sambandet mellan psykisk stress 
och kroppslig ohälsa. Avesta: Wahlström & Widstrand. 
 
Maltén, A. (2000). Det pedagogiska ledarskapet. Lund: Studentlitteratur. 
 
Maravelias, C. (2006). Hälsopromotion som styrningsideal. I M. Holmqvist, & C. Maravelias. (Red.), 
Hälsans styrning av arbetet (sid. 113-142). Lund: Studentlitteratur. 
 
Maravelias, C. (2009). Health Promotion and Flexibility: Extending and Obscuring Power in 
Organizations. British Journal of Management, 20, 194–203. 
 
Milani, R. V., & Lavie, C. J. (2009). Impact of Worksite Wellness Intervention on Cardiac Risk Factors 
and One-Year Health Care Costs. The American Journal of Cardiology, 104, 1389-1392. 
 
Moore, A., Parahoo, K., & Fleming, P. (2010).  Workplace health promotion within small and medium-
sized enterprises. Health Education, 110, 61-76.   
 
Nyberg, A. (2009). The impact of managerial leadership on stress and health among employees. 
Opublicerad doktorsavhandling, Karolinska Institutet. 
 
Orth-Gomér, K. (2008). Evidensbaserad preventiv medicin – definitioner, teori och praktik. I K. Orth-
Gomér, & A, Perski. (Red.), Preventiv medicin teori och praktik (sid. 13-25). Lund: Studentlitteratur. 
 
Orth-Gomér, K., & Gustafson, R. (2008). Att stärka det sociala stödet. I K. Orth-Gomér, & A, Perski. 
(Red.), Preventiv medicin teori och praktik (sid. 205-214). Lund: Studentlitteratur. 
 
Persson, G. (2005). Folkhälsorapport 2005. I C. Ardbo. (Red.). Folkhälsorapport 2005 (sid. 23-35). 
Stockholm: Socialstyrelsen. 
 
Pronk, N. P., & Kottke, T. E. (2009). Physical activity promotion as a strategic corporate priority to 
improve worker health and business performance. Preventive Medicine, 49, 116-121.  
 
Regeringsproposition (2002). Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro. 2002/03:6. Stockholm: 
Regeringen.  
 
Scott, W. R., & Davis, F. G. (2007). Organizations: Rational, Natural and Open Systems. New Jersey: 



31 
 

Pearson Education. 
 
Svenskt näringsliv. (2009). Tidsanvändning. Stockholm: Svenskt näringsliv. Hämtad 10 maj på 
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00021/Tidsanv_ndningsstati_21654a.pdf 
 
The European Network for Workplace Health Promotion (1997). Luxembourg Declaration on Workplace 
Health Promotion in the European Union. Essen: The European Network for Workplace Health Promotion. 
Hämtad 9 mars 2010 på http://www.enwhp.org/fileadmin/rs-dokumente/ 
dateien/Luxembourg_Declaration.pdf 
 
Theorell, T. (2000). Psykosociala mekanismer i relation till hälsa och sjukdom. I C. Edling, G. Nordberg, & 
M. Nordberg. (Red), Hälsa och miljö- en lärobok i arbets- och miljömedicin (sid. 129-151). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Thomson, H., & Menckel, E. (1997). Vad är hälsofrämjande på arbetsplatser? – ett svenskt perspektiv. 
Stockholm: Prevent. 
 
Thygeson, N. M. (2010). A Health Plan Perspective on Worksite-Based Health Promotion Programs. 
American Journal of Preventive Medicine, 38, 226-228.  
 
Unge, C., Schelp, L., & Källestål, C. (2004) Systematisk kunskapsöversikt om effektiviteten av program 
för att främja hälsan på arbetsplatser. I C. Källestål (Red.), Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser (sid. 
19-46). Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut. 
 
World Health Organizaion. (1997). Jakarta Declaration on leading health promotion into the 21st century. 
Jakarta, Indonesia: World Health Organization.  
 
World Health Organization. (2004). Highlights on health in Sweden. Genève, Schweiz: World Health 
Organization. 
 
World Health Organization. (2005). Milestones in Health Promotion statements from Global Conferences. 
Genève, Schweiz: World Health Organization. 
 
World Health Organization. (2009). Global health risks: mortality and burden of disease attributable to 
selected major risks. Genève, Schweiz: World Health Organization. 
 
Yin, R. (2003). Case study research design and methods. London: Sage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

Bilaga 1. Intervjuguide. 
 
 

• Arbetets utformning 
 

• Behov 
 

• Verktyg (möjliggörande) 
 

• Ledarskap och medarbetarskap 
 

• Kommunikation (stöd och feedback) 
 

• Delaktighet 
 

• Ansvar 
 

• Utvärdering (uppföljning) 
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Bilaga 2. Valideringsenkät.  
 
 
Du deltog under mars/april i en undersökning som syftade till att beskriva företagets 
hälsoarbete och dess effekter, i form av sjukfrånvarotal och upplevelser av hälsoarbetet. 
Jag har bifogat ett axplock av undersökningens resultatdel där du medverkade. För att 
kontrollera arbetets kvalité och undvika feltolkningar vore jag tacksam om du läser 
igenom resultatet och svarar på nedanstående fråga samt eventuellt lämnar någon 
kortfattad synpunkt.   
 
Citat från intervjuerna har använts för att berika texten och beskriva olika händelser så 
rättvisande och utförligt som möjligt. De eventuella citat som har använts från intervjun 
med dig är rödmarkerade.  
 
 
Besvara gärna nedanstående påståenden genom att kryssa i en ruta. 
 
 
 
1. Jag tycker att resultattexten ger en korrekt bild av min upplevelse. 
 
 
Instämmer helt    Instämmer delvis    Varken eller    Instämmer inte    Instämmer inte alls 
 

                                           
 
 

 
 
Synpunkter:                                                       
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


