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Sammanfattning 

 

Titel: Hälsopromotion - Ett strategiskt styrmedel  

Författare: Jenny Dammare & Hanna Löf  

Handledare och examinator: Petter Boye  

Medbedömare: Thomas Karlsson   

Kurs: Examensarbete Ekonomistyrning 15 hp - Företagsekonomi III  

 

 

Forskningsfråga: Hur arbetar företagsledningar med systematisk hälsopromotion?  

 

Syfte: Studien syftar till att identifiera och analysera olika strategier som 

företagsledningar använder i sitt arbete med hälsopromotion. Vidare vill vi att studien ska 

kunna fungera som underlag för verksamheter som har, eller vill införa, hälsoprogram på 

arbetsplatsen.  

  

Metod: Vi har använt oss av en abduktiv ansats och en kvalitativ metod. Genom 

semistrukturerade intervjuer har vi samlat in empiri för att analysera fyra olika företags 

arbeten med hälsopromotion.  

  

Slutsats: Studien har visat på att det inte finns ett “bästa sätt” att arbeta med 

hälsopromotion utan måste ta utgångspunkt ur verksamhetens unika filosofi och kultur. 

Vi har identifierat olika styrmedel som visat sig vara avgörande i arbetet med 

hälsopromotion. Betydande faktorer har bland annat varit företagskulturen, 

incitamentsystem samt om träningen är obligatorisk eller inte. Genom en unikt anpassad 

styrmix kan företag uppnå en hälsopromotion som genererar både  mänskliga och 

ekonomiska vinster på lång sikt.  

 

Nyckelord 

Hälsopromotion, hälsofrämjande strategier, strategisk styrning, verksamhetsstyrning 

 

Gruppfördelning: Arbetet med uppsatsen har fördelats jämlikt mellan författarna. Detta 

inkluderar både planering och genomförande.  
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1 Inledning  

I studiens första kapitel kommer bakomliggande problem till ohälsa på arbetsplatsen 

samt betydelsen av välmående personal att presenteras. Vidare kommer problematiken 

kring styrning av hälsopromotion att diskuteras vilket sedan mynnar ut i studiens 

forskningsfråga och syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

Vårt samhälle har genomgått stora förändringar de senaste årtiondena och IT-

utvecklingen har inte bara förändrat vårt levnadssätt utan också våra arbetsplatser. 

Arbeten som tidigare varit fysiskt krävande har ersatts av maskiner och majoriteten av 

arbetsplatser har övergått till stillasittande kontor vilket är ytterligare en faktor som 

bidragit till en mindre aktiv livsstil (Annerstedt & Gjerset 1997, Faskunger 2013). 

Kombinationen av en mindre aktiv fritid och ett stillasittande arbete har lett till att allt fler 

människor får allvarliga hälsoproblem i större utsträckning än förr.  

  

Den stillasittande kulturen ligger till grund för ett flertal faktorer som orsakar kroniska 

sjukdomar och står för upp till 70% av sjukvårdens kostnader i västvärlden uppger World 

Health Organisation [WHO] (2009), och är idag den fjärde största orsaken till förtidig 

död. Enligt Statens Folkhälsomyndighet (2011) kan detta jämföras med de dödliga 

riskerna vid rökning, något som en brittisk studie under 20 års tid med undersökning och 

uppföljning av närmre 5000 personer styrker. Risken att dö i förtid på grund av ohälsa 

kan däremot mer än halveras genom så lite som två timmars fysisk aktivitet per vecka 

(Statens Folkhälsomyndighet, 2011). 

 

”Den som inte vill avsätta tid för fysisk aktivitet kommer förr eller senare bli tvungen 

att avsätta tid för sjukdom” - Edward Stanely (1826- 1893) 

 

I takt med ohälsan fortsätter även sjukfrånvaron på arbetsplatserna i Sverige att öka 

(Försäkringskassan, 2016) och den största bakomliggande anledningen till sjukskrivning 

är idag stress uppger Försäkringskassan (2015). Regelbunden träning har visat sig ha stor 

positiv inverkan på både den psykiska såväl som fysiska hälsan och kan bidra till att 

minska risken för stress och depression. Den fysiska arbetsbelastningen blir mindre 
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påtaglig för den som tränar regelbundet, den naturliga stresshanteringen förbättras och 

personen får även lättare för återhämtning (Börjesson & Jonsdottir, 2010).  

 

För att vi ska må bra menar Colting (2010) att det måste finnas en balans i vardagen 

mellan arbetsliv och privatliv. Hanson (2009) beskriver att personalens välmående bör 

prioriteras och är något som varit centrat redan när Henry Ford var verksam i sina fabriker 

då han tidigt insåg att medarbetarna måste fungera och må bra för att verksamheten ska 

vara hållbar och framgångsrik. Personalens hälsa blir på så sätt också en fråga för 

arbetsgivaren och det finns både ekonomiska och mänskliga vinster av hälsoinvesteringar 

på arbetsplatser (Hanson, 2009).  

 

En omfattande studie av sambandet mellan fysisk aktivitet, personalhälsa och 

produktivitet har gjorts av Von Thiele Schwarz och Hasson (2011) på uppdrag av 

Karolinska Institutet och Stockholms Universitet. Resultatet av undersökningen visar på 

att testgrupper som införde två timmars obligatorisk träning i veckan på arbetstid ökade 

både produktiviteten och effektiviteten. Testgrupperna fick kortare arbetsvecka genom 

schemalagd träning och resultatet visar på att personerna åstadkom lika mycket, eller mer, 

samtidigt som de upplevde att de även blev piggare och fick mer ork på fritiden. Projektet 

visade att träningen ledde till ökad produktivitet och minskade även kostnaderna för 

sjukfrånvaro. 

  

Samhället i stort och företagsorganisationer har alltså mycket att vinna på att investera i 

fysisk hälsa, ur flertal olika perspektiv. Faskunger och Nylund (2014) påpekar att vinster 

som kan förknippas med fysisk hälsa är bland annat förbättrad samhällsekonomi, 

minskade hälso- och sjukvårdskostnader, ökad produktivitet samt förbättrad social 

sammanhållning och välmående. 

  

1.2 Problemdiskussion   

Menckel och Österblom (2000) nämner hur perspektivet arbetsmiljö fick stort fokus 

under 1970-talet då man insåg att miljön på arbetsplatsen påverkar de anställdas hälsa i 

stor utsträckning. Förändringar i samhället har även påverkat att arbetssamhället ser 

annorlunda ut idag jämfört med vad det gjort tidigare. IT-utvecklingen har varit en 

bidragande faktor till att nya sorters arbeten växt fram, som också lett till att 

arbetsförhållanden förändrats (Hanson, 2009). Under 1980-talet ökade behovet av att 
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förstå arbetet i främjandet av hälsa utifrån ett organisationsperspektiv, som det tidigare 

saknats kunskap om. Detta kom att bli hälsopromotionens framväxt, som var ett nytt 

helhetsperspektiv som efterfrågades för att förstå de bakomliggande faktorer för att uppnå 

ett önskat tillstånd av bättre hälsa inom verksamheter. Med hälsopromotion avses 

hälsofrämjande aktiviteter som gör att vi bibehåller eller förbättrar hälsan. Angelöw 

(2002) beskriver hur ohälsan på arbetsplatser ökat sedan 1990-talet och hur det även 

påverkar företagets effektivitet och kvalitet. Ökad stress i det moderna samhället leder 

också till fler sjukskrivningar bekräftar Försäkringskassan (2015), vilket innebär stora 

kostnader för företagen. För att vara ett långsiktigt företag krävs det frisk och välmående 

personal menar Menckel och Österblom (2000), för att på så sätt undvika hög 

personalomsättning, sjukfrånvaro och dyra rehabiliteringar.  

 

Intresset för hälsosammare arbetsplatser har växt hävdar Angelöw (2002), något som 

Hanson (2009) också bekräftar. Han menar att hälsopromotion på arbetsplatser har blivit 

en strategisk fråga. Att implementera ett väl fungerande och effektivt hälsoprogram 

betyder också en stor investering för företaget. Biron och Burke (2014) menar att 

anledningen till varför verksamheter fortfarande tvekar på att investera i hälsofrämjande 

program kan bero på att det saknas kunskaper kring vilken effekt personalens hälsa har 

på organisationen som helhet och dess finansiella output. En annan svårighet ledarna står 

inför är att få medarbetarna att se och förstå behovet av satsningarna menar Menckel och 

Österblom (2000). Hanson (2009) tydliggör att det måste finnas en systematik och 

kontinuitet i det hälsopromotiva arbetet. Det systematiska arbetet innebär regelbunden 

uppföljning och anpassning av programmet för att närma sig det uppsatta målet. Företag 

som inte får med personalen eller genomför ogenomtänkta friskvårdssatsningar utan 

strategisk planering riskerar att investera mycket resurser i något som inte ger effekt. 

 

Ett integrerade hälsoprogram är essentiellt att se som en del av verksamheten och 

personalutvecklingen menar Faskunger (2013). Med integrerat hälsoprogram menas att 

det är väl implementerat i hela verksamhetens styrning. Men vägen dit är inte hel 

problemfri och det krävs ett gediget utvecklingsarbete för ett lyckat hälsoprogram. En 

stor del av problematiken i denna fråga ligger just i hur arbetsgivaren på bästa sätt bör gå 

tillväga för att inkludera alla medarbetare i hälsoprogrammet. Vid frivilliga 

friskvårdssatsningar fångas i vanliga fall endast cirka 30% upp som redan tränar 

(Högberg, 2017). Vi har kunnat se att en del företag har infört obligatorisk träning medan 
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andra avskräcks från detta och använder andra motiveringsfaktorer för att ge 

medarbetarna eget ansvar över träningen. En utmaning som företag med frivillig träning 

står inför är att identifiera och motivera den grupp av personalen som inte har egen 

motivation till att träna menar Josefsson (2009).  

 

Detta har blivit en het fråga och många ifrågasätter om arbetsgivaren har rätt till att 

bestämma över personalens hälsa genom till exempel obligatorisk träning eller inte, men 

å andra sidan är personalens välmående också en central fråga för företagets lönsamhet 

och framgång. Därför kommer vi att analysera och diskutera hur företag styr 

hälsosatsningar på olika sätt, samt hur det kan ske genom implementering av frivillig 

alternativt obligatorisk träning på arbetstid. Vidare blir det intressant att se hur 

hälsofrämjande program införts på grund av olika mål som verksamheterna vill uppnå 

med fysisk träning på arbetstid och vad det får för konsekvenser på styrning samt 

utformning av programmet. Exempelvis kan ett företag ha som mål att få ner 

sjukfrånvaron medan det andra vill öka effektiviteten. Detta leder oss vidare till studiens 

forskningsfråga samt syfte.  

 

1.3 Forskningsfråga 

 

• Hur arbetar företagsledningar med systematisk hälsopromotion?  

 

1.4 Syfte 

Studien syftar till att identifiera och analysera olika strategier som företagsledningar 

använder i sitt arbete med hälsopromotion. Vidare vill vi att studien ska kunna fungera 

som underlag för verksamheter som har, eller vill införa, hälsoprogram på arbetsplatsen.  
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2 Metod 
 

I detta kapitel kommer vi att förklara hur vi gått tillväga för att besvara studiens syfte och 

forskningsfråga. Vi kommer löpande att motivera och kritisera de metodval som har 

gjorts. Vidare presenteras hur datainsamling samt urval har gått till och avslutningsvis 

diskuteras vetenskapliga kriterier för studien.  

 

2.1 Kvalitativ fallstudie 

Det tillvägagångssätt vi har använt oss av i studien är av kvalitativ metod. Valet av detta 

arbetssätt har fördelarna att beröra problemet på mer detaljerad nivå för att på så sätt 

skildra intressanta orsakssamband inom ämnet menar Bryman och Bell (2017). En annan 

metod de nämner är kvantitativ, som kan vara fördelaktig i studier med syfte att 

sammanställa numerisk data eller statistik. Eftersom vår studie ämnar till att söka en 

djupare förståelse blir den kvalitativa metoden aktuell för oss.   

 

Att söka djupare förståelse och en samlad uppfattning för en viss företeelse är något som 

karaktäriserar den kvalitativa forskningen (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 

2012). Det är också en metod som är passande för den som vill förstå betydande faktorer 

i meningsskapande processer menar Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och 

Wängnerud (2017). Dock ställer den typen av metod krav på viss flexibilitet i studien 

eftersom förändringar under arbetets gång ofta blir nödvändigt för att anpassa studien 

efter möten med fältet och detta är något som man bör ha i åtanke vid planering av 

datainsamlingen upplyser Tjora (2012). Fortsättningsvis förklarar Alvehus (2013) även 

att det är innebörden och utvecklingen av olika händelseförlopp som blir av större intresse 

i en studie med kvalitativ karaktär. För att illustrera och visa på komplexiteten kring 

styrning av hälsosatsningar och för att därefter tolka olika tillvägagångssätt är denna 

metod passande för vår studie. Vi har tillämpat en kvalitativ metod i form av intervjuer 

med personer kopplade till hälsoarbetet i fyra utvalda företag. Definiering av kvalitativ 

metod är dock inte problemfritt menar Alvehus (2013) som förklarar att begreppet har en 

flertydig betydelse som innefattar ett flertal olika former. 

 

En fallstudie kan göras för att undersöka ett visst förekommande problem, där 

benämningen “fall” kan variera i begränsning för att förklara ett förekommande fenomen 

(Stake, 2000). Ett fall kan täcka ett avgränsat system eller beteendemönster med syfte att 
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gå djupare in på och utreda en förekommande företeelse (Alvehus, 2013). Detta är något 

som Patel och Davidsson (2011) instämmer med och menar på att en fallstudie gör det 

möjligt att fånga upp ett helhetsperspektiv genom att beröra problemet specifikt och samla 

in så mycket nödvändig information som möjligt. Vår studie grundar sig i hur styrningen 

av hälsopromotion är utformad i olika företag, för att sedan utreda och jämföra 

handlingssätten inom de olika verksamheterna. Detta går i linje med hur Alvehus (2013) 

beskriver en fallstudie på multipla fall. Med hjälp av att problemet studerats utifrån ett 

flertal källor ges möjlighet till triangulering av data och breddar studiens perspektiv och 

trovärdighet menar Yin (2013). Detta är en anledning till varför vi har valt att se över ett 

flertal organisationer och hur deras arbetssätt och strategier är utformade för att på olika 

sätt främja medarbetarnas välmående. Vidare förklarar Alvehus (2013) att det finns flera 

anledningar till att använda multipla fallstudier för att klargöra ett problem, dels blir det 

intressant ur flera synvinklar när det möjliggör jämförelse mellan de olika 

organisationerna samt att det går att urskilja om en viss miljö på arbetsplatsen kan ge 

upphov till specifika utfall eller mönster. Med anledning till detta blir det angeläget att 

med hjälp av multipla fallstudier applicera problemet på flera organisationer för att 

granska hur företagen styr arbetsplatsens hälsoarbete på olika sätt.  

 

Det finns visserligen en del aspekter att ta hänsyn till innan man som författare bestämmer 

vilken typ av studie som bör göras. Valet av att göra en fallstudie på flera fall kan även 

innebära att ett visst djup i studien går förlorad och därför bör forskarna vara medvetna 

om vilken typ av studie som krävs för att på bästa sätt närma sig det som ska undersökas 

(Alvehus, 2013). Eftersom det är en mer tidskrävande process där fler fall berörs istället 

för ett, bör även tidsperspektivet ses över. Fortsättningsvis förklarar Alvehus (2013) att 

användningen av flera fall i en kvalitativ studie inte bidrar till starkare statistiskt underlag 

eller ökad generalisering, utan motivet är framförallt att bredda det empiriska underlaget 

och öppna upp för fler möjliga tolkningar. Vi värderar att värdet av en bredare tolkning 

är av väsentlighet för vår studie för att kunna kontrastera de olika fallen gentemot 

varandra och uppmärksamma faktorer som kan påverka styrningen av hälsosatsningar. På 

detta sätt skapar vi också större förståelse för hur verksamheter styr hälsopromotion samt 

gör det möjligt att fånga upp fler intressanta sambandsmönster.   
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2.2 Forskningsansats  

Fejes & Thornberg (2015) förklarar att deduktion och induktion är två ansatser för att 

resonera och nå slutsatser. Den deduktiva ansatsen utgår från en referensram, till exempel 

teori, för att sedan skapa en hypotes. Vidare undersöks om hypotesen stämmer i 

verkligheten i ett eller flera fall. I denna utsträckning har vi tillämpat en deduktiv ansats 

då vi till en början tagit utgångspunkt ur teoretiska grunder för att skapa kunskap och 

insikt inom ämnet. Vi har då studerat utifrån vetenskapliga artiklar och läroböcker vilka 

teorier och hypoteser som finns enade kring styrning och hälsans betydelse för 

verksamheter, för att sedan se i vilken utsträckning de stämmer överens med empirin. Vi 

har även haft ett deduktivt förhållningssätt i utformandet av vår intervjuguide.  

 

 

Figur 1. Induktiv och deduktiv ansats (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991:150) 

 

Eftersom den deduktiva metoden tar sin utgångspunkt i vad forskaren hittat i exempelvis 

teorin, är risken att forskaren kan bli mindre känslig för empirin då man vill ”bevisa” 

teorins ståndpunkt. Bekräftas teorin så bidrar således inte de deduktiva slutsatserna med 

något nytt. Den induktiva ansatsen däremot, innebär att från flera empiriska enskilda fall 

kan forskaren få fram ett mönster och därefter dra generella slutsatser. Vi har tillämpat 

den induktiva metoden där intervjuer använts för att samla in empiri, inte i syfte att 

undersöka hypotesens giltighet, utan för att få kunskap och förståelse för hur företagen 

arbetar med hälsofrämjande strategier. Genom att undersöka hur ledningarna arbetar med 

hälsopromotion får vi kunskap om hur verkligheten ser ut i förhållande till teorin. 

Metoden har även använts när vi analyserat mönster i empirin. Denna växling mellan 

induktiv och deduktiv ansats är inte helt ovanlig inom kvalitativa studier menar Alvehus 

(2013), ett förhållningssätt som fått benämningen abduktiv ansats. En hypotes skapas, 

vilket förklarar ett enskilt empiriskt fall bättre än andra hypoteser. Slutsatserna är alltid 

provisoriska och kan alltid justeras om bättre förklaringar eller hypoteser uppkommer 
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(Fejes & Thornberg, 2015). Alvehus (2013) förklarar att varken empirin eller teorin alltså 

är helt bestämd utan kan ses som två dimensioner som i förhållande med varandra ständigt 

omformas. En förklaring växer således fram efter hand. Vi har därmed använt oss av en 

abduktiv ansats i denna studie för att leda oss fram genom ett växlingsspel mellan den 

insamlade empirin och grundade teorier kring styrning av hälsa, där vi sedan återvänt för 

att analysera och reflekterat kring hur de förhåller sig till varandra.  

 

2.3 Datainsamling 

I en forskningsstudie kan man använda olika varianter av insamlingsdata och man skiljer 

oftast på primärdata och sekundärdata. I vår studie har vi använt oss av båda typerna. 

Primärdata innebär att empiriskt material har samlats in för den typen av undersökning 

man gör, exempelvis intervjuer eller enkäter (Alvehus, 2013). Den primärdatan som 

återfinns i denna studie är de fyra intervjuer som vi har genomfört med representanter 

från olika företag. Fördelen med primärdata är enligt Jacobsen (2002) att insamlingen 

anpassats till just det ämnet som undersöks. Nackdelen är att det krävs mycket resurser 

och tid. Den andra typen, sekundärdata, är redan existerande empiriskt material som 

samlats in för en annan undersökning, men som även kan användas i sin egen 

undersökning (Alvehus, 2013). Studien som Von Thiele Schwarz gjort för att tyda hur 

träning på arbetstid påverkar verksamhetens produktivitet är ett exempel på sekundärdata 

vi har använt oss av. Utöver det har vi använt oss av litteratur inom verksamhetsstyrning 

och hälsopromotion, samt flertal vetenskapliga artiklar inom styrning av hälsopromotiva 

insatser på arbetsplatser. Till skillnad från primärdata beskriver Jacobsen (2002) 

fördelarna som mindre resurs- och tidskrävande. Nackdelarna med den typen av 

insamlingsdata blir istället att källorna är svårare att kontrollera. 

 

Båda typerna är relevanta att involvera i vår studie. Vi har först samlat in data från 

litteratur, artiklar och elektroniska källor vilket bygger upp en förklarande grund till 

ämnet där vi fått inblick i vad tidigare studier visat. Det har också möjliggjort att kunna 

identifiera gap i studierna till det vi ämnar få svar på vilket bidrar till utformandet av 

intervjufrågorna till våra utvalda företag. Detta för att kunna samla in empiri direkt från 

våra intervjupersoner vilket gör att vi kan skapa riktade och specifika frågor för vårt syfte. 

Att sedan kunna reflektera och göra jämförelser med sekundärdatan gör att vi kan skapa 

oss en tydligare och mer kompletterande helhetsbild för att kunna dra så relevanta 

slutsatser som möjligt.  
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2.3.1 Textkällor 

Ny forskning baseras oftast på tidigare studier där det många gånger förekommer att man 

gör förbättringar av forskningen eller förkastar det som inte längre är giltigt eller relevant. 

Det har därför stor betydelse att texterna som samlas in är relevanta. Man kan dock i stort 

sett använda all slags text, från text i media till policydokument (Backman et al. 2012). 

Vi har samlat in redan existerande data från diverse textkällor. Dessa har vi hämtat från 

databaserna DiVA och OneSearch genom Linnéuniversitetes bibliotek och elektroniska 

källor och avser litteratur, vetenskapliga artiklar samt rapporter. Litteraturen har fyllt en 

betydande funktion för att öka förståelsen och skapa en distinkt och fullständig metoddel. 

Likaså har litteraturen haft huvudsakliga rollen i teoridelen där den lägger grunden för 

ämnet tillsammans med de elektroniska källorna i form av vetenskapliga artiklar och 

rapporter.  

 

Det har stor betydelse vilken datainsamlingsmetod som används när texten samlas in 

eftersom det får betydelse för utfallet av studien vilken text som analyseras. Det skapas 

därför en urvalsproblematik (Backman et al. 2012). Vi har i vår studie börjat med att läsa 

igenom så pass många textkällor att vi kunde skapa oss en bild av vilka källor som var 

mest relevanta och innehöll mest berikande information till vårt ämne vilket underlättade 

urvalsprocessen. Mixen av textkällor; litteratur, vetenskapliga artiklar samt rapporter gav 

oss en förbättrad helhetsbild samt en förstäkt trovärdighet i studien. För att ha ett kritiskt 

perspektiv har vi använt oss av olika författare för att pröva i vilken utsträckning 

teoretiska meningar överensstämmer eller går emot varandra, men också hur väl 

materialet kan användas för att stärka vår studie. När vi valt textkällor har vi granskat 

utgivare, institut, författarens auktoritet i ämnet samt innehållet för att bedöma hur vi 

anser dem vara trovärdiga. Med det har vi noga valt ut våra källor och vi bedömer att alla 

de artiklar och böcker som har använts uppfyller de kritiska kraven som ställts.  

 

2.3.2 Urval 

Vi har i vår studie valt att avgränsa oss till fyra utvalda företag som alla arbetar med 

hälsopromotion på arbetsplatsen. Två av de sex företagen vi kontaktade valde att tacka 

nej till att delta i studien på grund av tidsbrist under denna period. Trots det anser vi att 

det material som samlats in från de övriga fyra företagen är så pass innehållsrikt att det 

fortfarande uppnår det djup som efterfrågas i studien för att dra relevanta slutsatser.  
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2.3.2.1 Företag 

Vi anser att de företag som är inkluderade i studien ligger i framkant när det kommer till 

hälsosatsningar och utmärker sig på olika sätt i hur de arbetar med hälsopromotion. 

Genom att använda oss av företag som arbetar med hälsosatsningar på olika sätt vill vi 

fånga upp flera infallsvinklar inom området av styrning som kan vara nödvändiga att 

belysa. Vi har också valt att se på företag som tillämpar obligatorisk respektive frivillig 

träning på arbetstid, på det sättet får studien också ett bredare perspektiv av vad det kan 

få för betydelse. Företagen har även olika bakgrundsmotiv till varför hälsopromotionen 

infördes och vad de vill uppnå med satsningarna. Detta blir ett intressant inslag för att 

analysera hur hälsopromotion kan användas som styrverktyg för att uppnå olika mål i 

verksamheten.  

 

2.3.2.2 Intervjupersoner 

Ett homogent urval av intervjupersonerna har använts, vilket enligt Alvehus (2013) 

innebär att man exempelvis intervjuar samma “typer” av personer i ett företag. Utfallet 

av detta blir att det enklare går att jämföra dessa. Vi har således intervjuat en utvald 

representant från respektive företags ledning med direkt koppling till hälsoarbetet på 

arbetsplatsen, då det är deras specifika syn och erfarenheter vi i första hand söker. Då alla 

respondenter från företag haft liknande motsvarighet har svaren kunnat tolkas och 

analyseras på ett rättvist och jämlikt sätt. Med tanke på detta menar Alvehus (2013) att 

urvalet i studien kan ses som strategiskt utformat. De personer vi har intervjuat har alla 

haft motsvarande funktion, där de antingen varit VD eller HR-chef med huvudsakligt 

ansvar över utformning och styrning av hälsoarbetet på arbetsplatsen. Kunskapen och 

erfarenheten dessa personer delat med sig av har därför varit till stor betydelse för studien.  

 

2.4 Intervjuer 

För att kunna besvara syftet och forskningsfrågorna som är formulerade blir intervjuer en 

viktig kärna i denna studie. Rosenqvist och Andrén (2006) samt Thornberg och Fyrkedal 

(2015) menar på att om intresset är att ta del utav hur någon uppfattar en viss situation 

blir intervjuer ett adekvat tillvägagångssätt. Alvehus (2013) instämmer med detta och 

förklarar att intervjuer är ett effektivt verktyg i kvalitativa studier för att kunna ta reda på 

insatta personers bakomliggande motiv och tankar kring ett fenomen. Med intervjuer 

menas oftast ett personligt möte där data samlas in genom frågor respondenten får 

besvara, men de kan även genomföras över telefon om fysiska möten blir problematiska 

att utföra på grund av exempelvis avstånd mellan de två parterna (Patel & Davidson, 
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2011). Metoden är mycket användbar för att samla in data men är också en tidskrävande 

process, varför Backman et al. (2012) råder till god planering och övervägning innan 

arbetet påbörjas. Konsekvenser av detta är att antalet intervjupersoner bör anpassas enligt 

den tidsplan som finns att förhålla sig till. Vi har använt oss av både fysiska och 

telefonbaserade intervjuer i denna studie. Två av intervjuerna hölls per telefon med 

anledning av den fysiska distansen då ena företaget är baserat i Umeå och koncern-VD:n 

för det andra företaget befann sig i Göteborg och lyckades få in intervjun mellan två 

möten. De andra två intervjuerna hölls med VD samt HR-chef på respektive företags 

kontor i Kalmar.  

 

• Mats Lindblom, VD Meridium, Personlig intervju, Kalmar, 1 h 9 min, 2 maj 2018 

• Linn Sjögren, HR-Chef Kalmar Vatten, Personlig intervju, Kalmar, 56 min, 4 maj 

2018 

• Johan Ählström, HR-Chef A3, Telefonintervju, 1 h 2 min, 8 maj, 2018  

• Fredrik Olsson, Koncern-VD Rotpartner, Telefonintervju, 46 min, 2 maj 2018 

 

2.4.1 Semistrukturerade intervjuer  

Vid planering av en intervju finns det två aspekter som bör beaktas beskriver Patel och 

Davidson (2011), graden av standardisering samt strukturering. Beroende på vilken typ 

av studie som görs måste frågorna också anpassas och utformas på lämpligaste sätt för att 

få ut så mycket som möjligt ur intervjun. Med graden av strukturering går det att styra 

över hur mycket utrymme som lämnas för intervjupersonen själv att tolka frågorna på 

(Patel & Davidson, 2011). Vidare förklarar de att en hög grad av struktur och 

standardisering innebär att intervjufrågorna ofta är stängda med svarsalternativ och 

ställda i en viss ordning, vilket kan dras paralleller till enkäter. Fortsättningsvis förklarar 

Alvehus (2013) att samma slags intervju kan då hållas med flera olika respondenter och 

är därför användbar om syftet är att jämföra resultaten.  

 

Vi har gått tillväga genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att på så 

sätt föra ett öppet samtal med respondenterna för att låta dem berätta så mycket som 

möjligt om hur styrning av hälsoarbetet går till inom verksamheten. Med den metoden är 

det möjligt att uppnå ett djup i intervjuerna som efterfrågas i denna studie, därför blir det 

också ett adekvat tillvägagångssätt för oss. Detta bekräftar Rosenqvist och Andrén (2006) 

som förklarar att det är en passande metod när man vill få fram så många föreställningar 

som möjligt ur ett fenomen. Genom att tillämpa semistrukturerad metod av intervjuer har 
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vi kunnat ha en allt mer flexibel inställning och lämnat mer svängrum åt 

intervjukandidaterna samtidigt som vi fortfarande kan styra samtalet i rätt riktning. Vi har 

då tagit utgångspunkt ur ett antal huvudfrågor som intervjun ska beröra (se bilaga A), för 

att sedan lämna utrymme åt intressanta ämnen och följdfrågor som kan uppstå under 

samtalets gång. På så sätt blir varje intervju unik och det går att fånga upp viktiga aspekter 

i varje samtal, något Rosenqvist och Andrén (2006) håller med om.  

 

I och med att intervjupersonerna talar för sin åsikt och hur de själva upplever en viss 

situation går det inte att avgöra vad som är fasta sanningar (Yin, 2013), utan svaren 

motsvarar deras uppfattning av tillvaron. Detta gör sig synligt främst i frågan om hur 

företagens anställda upplever hälsosatsningarna. Företagsledarna kan inte svara för varje 

individs uppfattning, utan endast deras känsla av den generella uppfattningen som de fått 

genom exempelvis uppföljning från samtal eller andra former av utvärdering. Med detta 

förklarar Patel och Davidsson (2011) att deras åsikter inte menas vara felaktiga utan 

återspeglar deras uppfattning och att man som intervjuare aldrig kan avgöra vad som är 

det “rätta” svaret.  

 

Intervjufrågorna formulerades för att på bästa sätt besvara vår forskningsfråga och syfte. 

Med utgångspunkt ur den teoretiska referensramen formulerade vi fyra huvuddelar till 

våra intervjuer. Den första delen fokuserade på att förstå hur hälsoprogrammet var 

utformat. Vidare följde frågor om styrningen och dess arbete med olika styrmedel för att 

sedan övergå i uppföljning och utvecklingsarbete. Effekter och reaktioner från 

medarbetarna var sista delen. Med tanke på att vi använde oss av intervjuer av 

semistruktur blandades ofta de olika delarna. Vi upplevde det som en givande metod då 

vi kunde styra intervjun efter vår målbild och på så vis effektivt få ut betydande delar ur 

intervjun för att kunna besvara vår forskningsfråga och syfte. 

 

2.5 Vetenskapliga kriterier  

För att stärka en studies kvalitet används validitet och reliabilitet som kriterier. Inom den 

kvalitativa forskningen får validitet och reliabilitet en mycket sammanflätad innebörd och 

av den anledningen används reliabilitet i mindre utsträckning än validitet i den typen av 

studier förklarar Patel och Davidson (2011).  
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2.5.1 Reliabilitet  

Detta avser hur noggrann och systematisk man varit i sin forskningsprocess. Hur 

trovärdigt och tillförlitligt resultaten är till följd av tillvägagångssättet av datainsamlingen 

och analysen.  (Fejes & Thornberg, 2015). Vi har varit två personer vid intervjuerna där 

vi båda gjort anteckningar samt spelat in varje intervju. Inspelningarna har möjliggjort att 

gå tillbaka och lyssna på intervjuerna i efterhand vilket vi också gjort. På detta sätt har 

inte något väsentligt fallit bort och risken för felbedömningar minskat. Vid analys har vi 

tillsammans reflekterat över materialet för att på ett mer tillförlitligt sätt tolka datan 

gemensamt, vilket minskat risken för misstolkningar.  

 

2.5.2 Validitet  

För att eftersträva hög validitet bör forskaren enligt Patel och Davidson (2011) försäkra 

sig om att det är rätt områden som undersöks genom hela forskningsprocessen. 

Fortsättningsvis innebär det för forskarna att införskaffa substantiellt underlag för att göra 

trovärdiga tolkningar och uppmärksamma intressanta förhållanden eller avvikelser. Om 

resultatet av studien är otydligt kan det vara ett tecken på att hög validitet inte hållits och 

att studien inte varit tillräckligt förankrad i ämnet säger Fejes och Thornberg (2015). Att 

varje kvalitativ studie är så unik gör det problematiskt att säkerställa validiteten i den 

typen av studier påpekar Patel och Davidson (2011).  

 

För att undvika otydligt resultat och uppfylla så hög validitet som möjligt har vi under 

studiens alla delar blickat tillbaka på syftet och forskningsfrågan, för att försäkra oss om 

processens riktning. På det sättet har vi kontinuerligt kontrollerat att det är rätt områden 

som undersökts. För att ytterligare stärka förståelsen för ämnet har vi använt oss av 

triangulering för att samla in det material som använts i studien, vilket går i linje vad Patel 

och Davidson (2011) beskriver som ett tillvägagångssätt för att stärka validitet. Vi har 

inhämtat data genom intervjuer med företag med olikartad utformning av 

hälsopromotion, för att fånga upp en variation som kan ge ett rikare underlag för vår 

forskning. Utöver det har vi undersökt ämnet ur olika teoretiska perspektiv för att fånga 

upp hur läroböcker och olika författare av vetenskapliga artiklar uttrycker styrning av 

hälsopromotion som företeelse. Att vi har varit två som forskat tillsammans har 

möjliggjort diskussioner kring hur tolkningarna har gjorts och på så sätt även tillfört fler 

perspektiv att se och förstå fenomenet. För att stärka den kommunikativa validiteten har 

empiri presenteras på sådant sätt så att läsaren själv ska ha möjlighet till att bedöma 

trovärdigheten av vår tolkning av studien.  
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Bryman och Bell (2017) förklarar validitet som generaliserbarhet, vilket innebär i vilken 

utsträckning studiens resultat går att överföra till andra grupper eller miljöer än de som 

har studerats. I vår studie har arbetsplatsen varit utgångspunkten för hälsopromotionen, 

men vi ser att de resultat vi har funnit kan bli användbart även för andra arenor där 

hälsopromotion kan tänkas utvecklas. 

 

2.6 Forskningsetik 

För att respektera och värna om personernas integritet har vi varit noga med att stämma 

av med intervjupersonerna om de önskar vara anonyma. Det nämner Olsson och Sörensen 

(2011) som en del av forskarens arbete för att säkerställa personer självbestämmande och 

trygghet. Det finns därför etiska riktlinjer att ha i åtanke för att inte riskera en persons 

utsatthet informerar Backman et al. (2012). Vi har därför tydligt gått ut med vad studien 

avses att användas för och har fått samtliga respondenters samtycke för att deras 

information publiceras.  
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3 Teoretisk referensram  
 
I detta kapitel kommer studiens teoretiska förankring att presenteras där läsaren ges 

möjlighet till ökad förståelse och orientering inom ämnet.  Kapitlet är indelat i två delar 

där vi inledningsvis presenterar teorier rörande verksamhetsstyrning, följt av nästa del 

som förklarar hälsopromotionens innebörd samt teorier centrerade kring dess styrning. 

 

3.1 Verksamhetsstyrning 
3.1.1 Modern verksamhetsstyrning 

Styrning handlar om, att som ledning få organisationen att arbeta mot ett mål på ett 

effektivt och samordnat sätt. Ledningen har som uppgift att sätta klara mål och formulera 

hur uppfyllelsen av dessa mäts. ”Det som mäts blir gjort” är ett förekommande språk inom 

ekonomistyrningen (Bruzelius & Skärvad, 2017). Därför blir det ett grundläggande beslut 

om vad som ska mätas, eftersom det även signalerar till medarbetarna om vad som är 

viktigt för företaget (Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus, Nilsson, 2014). 

 

Utefter den traditionella ekonomistyrningen betonas synen på styrningen genom 

information och objektiva tekniker och verktyg. Till skillnad från detta synsätt betraktar 

modern verksamhetsstyrning vikten av organisationers egna filosofier och hur de 

influerar tolkningen av varje styrverktyg förklarar Lindvall (2011). Vidare menar han att 

information sällan tolkas objektivt. På samma sätt fungerar organisationers tolkning av 

strategier och styrsystem. Istället för ”ett enda rätta sätt”, är det vanligare att tekniker och 

styrmodeller anpassas till organisationers filosofi och företagskultur. Detta är något 

Bruzelius och Skärvad (2017) håller med om, då de hävdar att styrning som är förankrad 

i organisationskulturen också blir mer effektiv. Därför menar Lindvall (2011) att det blir 

grundläggande för varje företag att noga tolka tekniker och definiera styrbegrepp utifrån 

den enskilda organisationens karaktär. Företagets idéfilosofi blir således en central 

utgångspunkt som formar hur olika metoder och verktyg används i styrningen (Bruzelius 

& Skärvad, 2017). 
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Figur 2. Verksamhetsstyrningens centrala parametrar samt dess påverkande faktorer 

 

Vid föreställningen av företags styrning blir företaget som enhet samt dess omvärld 

viktiga faktorer att beakta menar  (Lindvall, 2011). Företaget och omvärlden påverkar 

varandra och balansen däremellan blir eftersträvansvärd. Organisationens struktur, 

strategi och styrsystem är tre parametrar som behöver vara starkt sammankopplade för att 

företaget ska ledas i den aktiva omvärlden. Parametrarna påverkar varandra och 

förhållandet mellan dem bör ständigt anpassas, om en förändras krävs det anpassning av 

de andra två. Strategin påverkas starkt av organisationsstrukturen på samma sätt som 

styrsystemet är beroende av de andra två parametrarna. Figuren illustrerar förhållandet 

mellan perspektiven och hur de alla påverkar varandra. 

 

Lindvall (2011) förklarar att den moderna verksamhetsstyrningen pekar mot ett ökat 

behov av ett starkare samband mellan strategi och styrsystem än vad som varit 

uppmärksammat i den traditionella ekonomistyrningen. Även strukturella förändringar 

har setts ha större inverkan på styrsystem än vad som tidigare ansetts. Med detta hävdar 

han att om organisationsstrukturen inte samspelar med verksamhetens strategiska riktning 

finns det stor risk för friktioner och onödig resursförlust inom verksamheten. Samtidigt 

diskuteras det villkorliga synsättet (contingency factor), som förklarar att allt beror på 

situationer och verksamheten. Han hävdar att det finns många framgångsrika sätt att 

organisera en verksamhet på, men alla sätt är inte lika bra utan beror på olika faktorer 

som påverkar varje enskilda fall. Styrningen, i form av ansvarsfördelning och 

kommunikationsmönster, ser därför olika ut i verksamheter anpassat efter hur strukturen 
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ser ut. I en verksamhet organiserad i divisioner blir exempelvis det ekonomiska 

resultatansvaret tydligt. 

 

3.1.2 Strategi 

Strategi är en välformulerad handlingsplan för att leda vägen mot långsiktiga mål 

(Bengtsson & Sveningsson, 2012). Under de senaste 50 åren har begreppet kommit att bli 

centralt inom det företagsekonomiska ämnet menar Lindkvist, Bakka och Fivelsdal 

(2014). Ordet ”strategi” härstammar från grekiskan med förankring inom det militära och 

läran om att uppnå politiska mål i kamp mot motståndare (NE, u.å.). Att forskare inom 

företagsekonomi har mycket lärdom att hämta från den militära världen förklarar 

Lindkvist et al.  (2014) bero på de operativa liknelser som finns mellan de båda områdena. 

Den militära operationen kräver stark samordning av resurser för maximal insats för att 

uppnå målen, vilket ledning av verksamheter också kräver. Bengtsson och Skärvad 

(2011) förklarar att strategi är hur målen ska uppnås, och taktik är handlingen av resurser 

för att nå dit. 

  

Inom det företagsekonomiska perspektivet får ordet strategi innebörden “Konsten att 

utnyttja företagets resurser i syfte att uppnå företagets mål” (Bengtsson & Skärvad, 

2011:15). Målformulering blir således även den en central utgångspunkt i det strategiska 

arbetet förklarar dem. Strategier formuleras genom fastställande av mål, och företagets 

målsättning kompletteras med strategier för att uppnå målet. 

  

Med tiden har begreppet fått en bredare användning vilket har gjort att dess innebörd 

utvecklats till något mer tvetydigt hävdar Bengtsson och Sveningsson (2012). Idag utgör 

det ett viktigt verktyg för ledningen för att styra mot mål ur ett långsiktigt perspektiv 

menar Lindkvist et al. (2014). Vidare förklarar dem att kraven på snabbare omställning 

och utveckling har ökat för att möta den hårdare konkurrensen. På så sätt har strategiskt 

ledarskap fått större fokus än tidigare då synligt ledarskap allt mer ersatt det dolda, för att 

tydligt vägleda verksamheten i önskad riktning. 

 

3.1.3 Strategiprocessen  

Processen är uppdelad i tre faser, analys, strategiformulering och genomförande 

(Bengtsson & Skärvad, 2011). Startpunkten tas ur en analys där omvärld och företaget 

noga granskas för att identifiera hot, möjligheter, svagheter och styrkor som finns. När 

analysen är utförd formuleras mål och strategi för att klargöra vilka handlingsalternativ 
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som finns tillgängliga. Alternativen blir sedan översatt till konkreta aktiviteter för att 

implementera och genomföra handlingsplanen (De Wit & Meyer, 2010). Vidare 

återupprepas processen i ett konstant flöde där uppföljning blir en viktig del av arbetet. 

Med tiden har det utvecklats modeller som inkluderar fler åtaganden inom de tre 

huvudfaserna för att förtydliga arbetsprocessen (Lindkvist et al. 2014). 

 

 

Figur 3. Strategiprocessen och dess tre faser, där uppföljning är återkommande genom hela processen. 

 

Kritik har dock riktats mot teorier om strategiprocess som ibland kan ses ur ett allt för 

rationellt perspektiv konstaterar Bengtsson och Skärvad (2011). Processen är sällan så 

välplanerad, något De Wit och Meyer (2010) också påpekar. Många forskare hävdar att 

processen är mer intuitivt än bara logiska analyser och att det strategiska tänkandet kräver 

stor kreativ förmåga förklarar de.  

 

Bengtsson och Sveningsson (2012) tar upp vikten av organisatoriska sammanhang, ett 

perspektiv som tyckts underskattas i den analytiska synen av strategiprocesser. De 

förklarar att i den verkliga världen agerar organisationer i en komplex miljö där 

strategiska beslut handlar om beteendemässiga förhållanden. Även Lindvall (2011) 

belyser behovet av strategisk anpassning utefter organisationens specifika karaktär. 

Däremot förklarar Bengtsson och Sveningsson (2012) att den analytiska och enkla 

processmodellen kan ha fått dess genomslagskraft just för att modellen exkluderat de 

komplexa aspekterna. På så sätt kan olika verksamheter tillämpa modellen för att sedan 

tolka den ur organisationens egna perspektiv för anpassning menar dem.  

 

Det som många andra forskare trycker på är att strategier inte bör ses som strikta planer 

utan som framväxande handlingsmönster som utvecklas med tiden säger Bruzelius och 

Skärvad (2017). Detta förklarar De Wit och Meyer (2010) genom att situationer i 

omgivningen ständigt påverkar riktningen i nya banor där resultatet är nästintill omöjligt 

att förutspå. Fortsättningsvis förklaras förloppet som ett flexibelt beteendemönster mellan 

Genomförande Strategiformulering Analys 
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avsiktlig och framväxande strategi för att förhålla sig till nya mål eller aktiviteter som 

ofta uppkommer längst vägen. Med det här perspektivet på strategiarbetet menar 

Bruzelius och Skärvad (2017) att fokus läggs på organisationens verkliga agerande där 

det blir centralt att förstå interna värderingar då kulturen får stor inverkan på den 

realiserade strategin. Detta illustreras i figur 3 nedan. Vidare tydliggör Bruzelius och 

Skärvad (2017) att avsikten med strategier är att utveckla och förändra verksamheten 

genom att implementera nya tillvägagångssätt. De olika perspektiven på strategiarbetet 

utesluter inte varandra, snarare är det nödvändigt med flera infallsvinklar för att 

identifiera och utveckla framgångsrika strategier.  

 

 

Figur 4. Strategi som handlingsmönster 

 

3.1.4 Förändringsarbete som rationell modell eller process 

En verksamhet kan vara i behov av en förändring på grund av många olika anledningar 

förklarar Sveningsson och Sörgärde (2012) och även i förändringsarbetet finns det olika 

perspektiv att ta hänsyn till. Två aspekter som lyfts fram är den rationella modellen och 

synen på förändring som en process. 

 

I arbetet med förändring utifrån den rationella modellen identifieras fem faser som bör 

utarbetas steg för steg enligt Lindkvist et al. (2014). Det första steget innebär att urskilja 

vad problemfaktorn är samt kartlägga varifrån förändringsbehovet kommer. 

Förändringspåtryckningarna kan komma från både externt och internt håll, till exemplet 

nya värderingar i samhället eller hög sjukfrånvaro. I fas två fastställs orsaken bakom 

problemet till förändringsbehovet, vidare i steg tre kan det bli lämpligt att utse 

projektgrupper när val av strategi ska göras. Nästa steg i modellen är implementering, där 

fastställs hur införandet av förändringsaktiviteterna ska gå till. En inkrementell strategi 

där förändringar implementeras stegvis anses vara en effektiv strategi, dock med en 

konservativ prägel enligt Mintzberg och Quinn (2008). En annan användbar strategi är 

Planerad strategi 

Realiserad strategi 

Framväxande 

strategi 

Orealiserad 

strategi 



  
 

20 

”experimentet” nämner Lindkvist et al. (2014), då den har förmågan att reducera 

motstånd. De nya förändringarna får kallas just experimentet och införs under en 

begränsad tid eller avdelning och blir på så sätt mindre drastiska, därmed blir 

medarbetarna mer öppna för de nya idéerna. Sista steget innebär evaluering av 

förändringsarbetet för att utreda om det önskade resultatet uppnåtts samt granskning av 

lärprocessen under arbetets gång. På så sätt kan värdefulla lärdomar dras för att tas med 

till framtida förändringsarbeten. 

 

Figur 5. Illustrerar förändringsarbetet som rationell modell respektive process 

 

Processperspektivet på förändring betonar vikten av förståelse för det lokala 

sammanhanget och betydelsen av mänskliga relationer och reaktioner beskriver 

Sveningsson och Sörgärde (2012). Fortsättningsvis förklarar Lindkvist et al. (2014) att 

mänskliga förhållanden blir centralt fokus för att förstå händelser som påverkar 

processen. En stor vikt läggs därför på kommunikation, problemlösning, funktionsroller, 

kultur och traditioner. Kotter (2012) har utvecklat en 8-stegsmodell i tre faser för 

vägledning av arbetet i förändringsprocessen. 

 

Behovet av förändringsarbete kan ligga på olika nivåer i verksamheten förklarar 

Lindkvist et al. (2014) där verktyget går att differentieras utefter individ-, grupp- eller 

organisationsnivå beroende på vilket perspektiv som är nödvändigt för aktuell 

verksamhet. Tekniker som kan bli lämpliga för det individuella fokuset är bland annat 

coaching och kompetensutveckling, medan samarbetsträning och team-building blir 
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relevant för gruppfokuset. Om fokus istället ligger på organisationsnivå kan aktiviteter så 

som surveyfeedback och utvecklingsseminarium bli användbart. 

 

Kotters modell kan delas upp i tre faser, förberedelse-, genomförande- och 

fullföljandefasen. I den första fasen blir det betydelsefullt att skapa insikt av nödvändighet 

med förändringen tydliggör Bruzelius och Skärvad (2017) där grunden av förändringen 

skapas genom aktiviteter som tydlig vision samt entusiasmera medarbetarna. När behovet 

har förmedlats och en ledande koalition har utsetts i arbetet blir genomförandet det nästa 

steget. Kommunikation och delaktighet blir avgörande i denna del fas. Att förmedla och 

lyfta kortsiktiga mål blir också nödvändigt för att behålla medarbetarnas motivation och 

fokus uppe menar Kotter (2012). Fortsättningsvis förklarar han att för att gå i land med 

förändringsarbetet krävs förankring av det nya arbetssättet med stark anknytning till 

kulturen, samt att tydliggöra koppling mellan ny framgång och det nya beteendet.  

 

3.1.5 Ledningens roll 

Bredmar (2011) förklarar att intresset för hur verksamheten ska ledas och styras har under 

de senaste åren ökat och det ställs höga förväntningar på ledningen. Utöver att se till att 

företaget genererar god lönsamhet ska de även prestera i form av förändringsarbete, 

hantera risker, lära sig av framgångar och ta ett tydligt ansvar. Bruzelius och Skärvad 

(2017) beskriver att styrningsprocessen innebär planering, målformulering, 

genomförande, mätning, uppföljning, analys samt utvärdering.  

 

Företagsledningen har i uppgift att ansvara över planeringsprocessen som först innebär 

ett formuleringssteg för att sedan övergå i steget där strategin implementeras. Detta skulle 

då i praktiken kunna innefatta att ledningen uppmuntrar, vägleder och möjliggör för 

personalen att med de resurser som finns till hands, styra så de uppsatta målen nås 

(Bredmar, 2011). Just användningen av mål ska enligt Lindkvist et al. (2014) vara en 

kärna i den strategiska ledningsprocessen. Den högsta ledningen ska se till att styra mot 

dessa mål och förmedlar och säkrar en förståelse för konsekvenserna i hela 

organisationen.  

 

3.1.6 Företagskultur som styrmedel  

Styrmedel beskrivs enligt Ax et al. (2009) som hjälpmedel för att kunna utföra 

styrningens uppgifter. Dessa är formella styrmedel, organisationsstruktur och mindre 

formaliserade styrmedel. Det sistnämnda beskrivs som ett mjukt styrmedel och har fått 
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allt större fokus vilket bland annat beror på en strävan att skapa mer decentralisering i 

företag samt att mjuka upp det traditionella ledarsynsättet. Samuelson (2013) menar på 

att idag satsar företag mer på att bemanna med rätt individer, ser till att de besitter rätt 

kompetens för arbetsuppgifterna samt ingjuter en kultur hos dem vilket skapar en önskad 

riktning i deras handlande. Istället att ett företags satsningar ligger i systemen ligger det 

idag på individerna och deras utveckling. Det är just inom denna kategori, mindre 

formaliserade styrmedel, som företagskulturen räknas in. Han förklarar också att 

utformningen av företagskulturen har fått en ökad betydelse som styrmedel just för att 

den skapar en gemensam uppfattning om hur man beter sig och agerar i olika situationer 

i företaget. Olsson och Skärvad (1995:69) definierar det som: “med en organisations 

kultur menas dess inre liv, det vill säga sättet att leva, tänka, handla och vara”.  

 

Det finns en unik kultur i alla företag och denna är i flera avseenden viktig. Det påverkar 

bland annat medarbetarnas välmående samt företagets framgång och resultat (Ax, 

Johansson, Kullvén, 2009). Vilket framkommer i definitionen ovan består den av flertalet 

olika komponenter. Några av dessa är hur känslor uttrycks, handlingar och beteenden, 

språk och humor, rekrytering- och belöningssystem (Ax et al. 2009). Schein (2004) 

förklarar att företagskultur kan ses på olika sätt. Ett sätt är som en statisk egenskap hos 

organisationer vilket framförallt innebär normer, värderingar, föreställningar och tysta 

antaganden. Ett andra sätt är den mänskliga dynamiska processen vilket skapar de 

ömsesidiga värderingarna. Samuelson (2013) tar upp att genom utbildning och 

information kan man skapa ett förhållningssätt hos medarbetarna där det arbetas in i 

“ryggmärgen” hur de ska hantera olika situationer i linje med målen som företaget har.  

 

Schein (2004) menar också på att ledaren innehar en viktig roll för att bygga en hållbar 

företagskultur, dels i processen av skapandet av kulturen men ledaren måste också 

kontinuerligt  hantera och leda detta och i vissa fall förändra kulturen. I äldre företag går 

det fortfarande att koppla många av de värderingar som företaget i dagsläget har tillbaka 

till grundaren eller de tidiga ledarna. Schein diskuterar mekanismer vilka har betydelse 

för ledare att integrera sina egna värderingar i organisationen. Dessa mekanismer är bland 

annat vad och hur de uppmärksammar och belönar, hur de agerar som förebild och hur de 

hanterar negativa situationer (Schein, 2004). Alvesson (2009) tar upp att ledaren påverkar 

företagets kultur vare sig det sker med ett medvetetet eller icke medvetet agerande och 

medarbetarnas åsikter och handlingar influeras därefter. Att som ledare vara insatt i 



  
 

23 

kulturen blir därför viktigt då det har stor betydelse då de kan använda den för att styra i 

önskad riktning. Norling (1993) menar att framgångsfaktorn i en företagskultur är när 

individerna i företaget agerar utefter företagets intresse. Det är därför viktigt att 

värderingarna ledningen vill ha i företaget är väl förankrade hos medarbetarna. Skulle 

inte så vara fallet förloras medarbetarnas förmåga att fungera som styrinstrument.  

 

Företagskulturen är alltså ett viktigt bidragande styrmedel för att bli ett framgångsrikt 

företag. När något nytt ska implementeras i företaget, eller om något behöver förankras 

bättre inom företaget, är det alltså viktigt att ledaren framträder som förebild och 

kommunicerar betydelsen av exempelvis en ny satsning så att medarbetarna känner sig 

influerade. Kan ledningen alltså lyckas implementera värderingar i företagskulturen som 

medarbetarna blir förankrade i, har de lyckats skapa ett starkt styrmedel som hjälp för att 

nå önskade mål.  

 

3.1.7 Belöningssystem som styrmedel  

Arvidsson (2005) förklarar att syftet med belöningssystem är att se till att få en effektiv 

verksamhet som kan överleva på lång sikt genom att skapa rätt motivation hos personalen. 

Systemet avser, enligt Cäker och Olve (2013), rörliga ersättningar associerat till 

personalens prestationer och har fått en allt mer framträdande roll i företag. De menar att 

det största intresset för belöningssystem ligger i att det möjliggör att motivera personalen 

till bättre arbetsinsatser för att i sin tur kunna nå företagets strategiska mål. Många företag 

ser att fördelarna med belöningssystem är att personalen ägnar mer uppmärksamhet och 

anstränger sig mer till det som belönas. Det kan också vara en strategi med syftet att 

behålla och attrahera personal.  

 

Anthony et al. (2014) menar att styr- och belöningssystem bör vara belöningsinriktade 

eftersom individer motiveras mer av tanken att få belöning för sin prestation jämfört med 

rädslan att bli bestraffad för en otillräcklig prestation. Det blir därmed viktigt att 

personalen anser belöningarna vara meningsfulla och motiverande. Ax et al. (2009) delar 

upp belöningssystemet i finansiell typ, till exempel bonuslön, och icke-finansiell typ 

vilket exempelvis kan innefatta mer ledighet eller befordran. Anthony et al. (2014) 

diskuterar ett annat incitament som handlar om hur företag kan få arbetet att kännas mer 

meningsfullt vilket är att möjliggöra för medarbetarna att få utföra aktiviteter som ligger 

i linje med deras personliga intressen under arbetstid och samtidigt få betalt för det. 

Vidare diskuteras känslan att få känna sig utmanad som en del av att skapa motivation, 
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och de framhäver många människors intresse för sport i olika former som en utmaning 

privat och menar på att liknande kan implementeras på arbetsplatser för att skapa en 

känsla av utmaning även där. Arvidsson (2005) tar upp att det inte finns ett “bästa” 

belöningssystem för företag utan det ska anpassas efter företagets specifika mål och 

strategier.   

 

Cäker och Olve (2013) tar upp frågan om medarbetare behöver motiveras genom 

belöningssystem. Belöningssystem kostar pengar, både i form av bland annat själva 

belöningen samt tiden som läggs ner på arbetet. Principal-agent-teorin stödjer dock 

användandet av belöningssystem vilket kort syftar på antagandet att medarbetarna inte 

har samma intressen som företagsledningen önskar. Ledningens mål måste tydligt 

kommuniceras och helst kunna mätas genom formella system. Personalen vet då vad som 

förväntas av dem samt att en belöning följer om målet uppnås.  

 

Det är viktigt för ledningen att utgå från att alla medarbetare är individer som motiveras 

av olika faktorer samt vetskapen om de många dimensioner i ett företag som 

belöningssystemet har påverkan på, såsom ledningens arbete med strategiimplementering 

liksom medarbetarnas känsla av att känna sig rättvist behandlade. Ytterligare en faktor är 

svårigheten att bedöma de utförda prestationerna. En medarbetares arbetsuppgifter kan 

vara många och det får stor vikt att kunna väga samman dessa prestationer på ett rättvist 

sätt. För att lyckas med belöningssystem måste medarbetarna känna värde i belöningen, 

anse att målen är rimliga att nå och ligger i linje med det man tycker är viktigt i sitt arbete 

samt förstå sambandet med prestationen. Avslutningsvis innebär detta att belöningsystem 

blir en del av en styrmix och det har stor betydelse att kontinuerligt följa upp och 

analysera effekterna det har på verksamheten (Cäker, 2013).  

 

3.1.8 Betydelsen av mätningar 

I verksamheter finns ett stort behov av mätning, detta framkommer även i flera studier 

som förtydligar att en viktig uppgift kring mätning är att signalera betydelse och 

uppmärksamma viktiga förhållanden (Lindvall, 2011). Genom mätning är det möjligt att 

skapa förutsättningar för andra aktörer att förstå och orientera sig kring frågan på samma 

gång som det utgör ett centralt medel för att tillsätta åtgärder och uppföljning. Detta är 

något Petri och Catasús (2013) instämmer med, som påpekar att nyckeltal då blir 

intressanta tal för att kunna mäta olika händelser samt återspegla vad som är viktigt för 

organisationen.  
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Den moderna verksamhetsstyrningen uppmärksammar betydelsen av att inte fastna i ett 

för snävt finansiellt synsätt i styrningen menar (Lindvall, 2011). Ett populärt 

mätinstrument som inkluderar fler perspektiv än det finansiella har kommit att bli det 

balanserade styrkortet. Modellen har en stark strategisk koppling där företaget tydligt kan 

klargöra aktiviteter som ska leda till verksamhetens slutmål förklarar Ax, Johansson och 

Kullvén (2011). Den har blivit speciellt uppmärksammad just för att metoden inkluderar 

flera perspektiv och icke-finansiella resultatmål förklarar Bengtsson och Skärvad (2011). 

Ytterligare fördelar de ser med metoden är att den balanserar kort- och långsiktiga mål, 

samt minskar risken för suboptimering av resultatmålen. I det balanserade styrkortet 

fastställs vilka mål som ska uppnås samt prestationsmått på hur det ska mätas. Detta skulle 

till exempel kunna vara ”höjd kunskapsförnyelse” som mål i lärande- och 

tillväxtperspektivet, som sedan mäts i antal fortbildningsdagar per anställd menar Ax et 

al. (2011). Genom att översätta verksamhetens strategier till konkreta aktiviteter blir det 

även ett användbart medel att kommunicera hur målen kan tänkas uppnås samt ett bra 

stöd för utveckling och lärande inom företaget fyller Lindvall (2011) i. Något han även 

nämner är att det bör undvikas att inkludera för många mätetal i det balanserade styrkortet 

för att undvika att fokuset går förlorat från det som faktiskt är av betydelse. 

 

3.2 Styrning av hälsa 
3.2.1 Definiering av hälsopromotion 

Hanson (2009) förklarar hälsopromotion som en samling hälsofrämjande aktiviteter satta 

i sammanhang med utgångspunkt ur det salutogena perspektivet, vad som gör att vi 

bibehåller eller förbättrar hälsan. I denna studie är sammanhanget arbetsplatsen. Med 

detta menas att på ett strategiskt sätt tillhandahålla resurser för att närma sig 

hälsosammare medarbetare och en friskare arbetsplats. Von Thiele Schwarz (2008) 

beskriver hur interventioner av hälsa på arbetsplatser kan delas in i tre kategorier, 

främjande, förebyggande, samt rehabilitering. De tre olika insatserna skiljer sig åt i tiden, 

där den första handlar om att tillsätta medel för att främja hälsa och välmående redan 

innan några symtom har synliggjorts. Den andra kategorin syftar till att redan vid tidiga 

symtom förhindra sjukdomar att utvecklas ytterligare. Rehabilitering initieras för att 

bemöta redan inträffat problem och innebär aktiviteter för att minska risken av att ohälsan 

försämras. Hanson (2009) förklarar att begreppet har utvecklats utifrån engelskans 

”Health promotion” och har en mer mångtydig innebörd i det svenska språkbruket. I 

“hälsopromotion” kan både den första och andra fasen inkluderas, dock hävdar Von 
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Thiele Schwarz (2008) att det primära fokuset anses ligga på att öka den goda hälsan 

framför minskning av problem eller ohälsa. Trots detta får det en markant skillnad ur ett 

analytiskt perspektiv när det kommer till insatser för förebyggande av ohälsa respektive 

främjande av hälsa påstår Hanson (2009). Antonovsky (1992) förtydligar att de olika 

perspektiven inte bör ses som kontraster utan kompletterar varandra. 

  

Hälsopromotion handlar om kunskap, utveckling och praktisk anpassad tillämpning till 

varje verksamhet. Det är människornas förutsättningar och behov på varje enskild 

arbetsplats som bör ligga till grund i utformning av arbetet tillsammans med ett 

helhetstänk menar Hanson (2009). Etableringen av hälsopromotion blev allt mer 

förekommande i slutet av 1990-talet och det startas ständigt nya projekt inom det i både 

offentliga verksamheter och privata företag. Många företag ser det idag som en ökad 

affärsmöjlighet och ett nödvändigt komplement till den traditionella friskvården fortsätter 

han.  

 

3.2.2 Ett verktyg för hälsa eller lönsamhet? 

Menckel och Österblom (2000) tar upp hur perspektivet på arbetsmiljö fick stort fokus 

under 1970-talet för att förbättra de anställdas hälsa. Inte långt efter kom även nya 

lagstiftningar berörande det omfattande begreppet kring bättre arbetsmiljö. Med tiden 

fastnade dock fokus på arbetsplatsen och anledningen till varför bättre arbetsmiljöer var 

nödvändigt hamnade i skymundan menar dem. Personalens välmående som var det 

huvudsakliga syftet glömdes bort till viss del. Hanson (2009) nämner att det gjordes en 

undersökning för att utreda syftet bakom varför företag satsar på hälsopromotion. I den 

framkom det att över 60% gjorde det för att lösa olika problem på arbetsplatsen, allt från 

nya arbetsplatslagstiftningar till produktivitetsproblem. Ett färre antal gjorde det i syfte 

för att utvecklande av ett förbättrat levnadssätt och hälsa för de anställda.  

 

Intresset för hälsopromotion på arbetsplatser har senare blivit populärt verktyg för 

verksamheter för  att erhålla de positiva effekterna som går att uppnå genom förbättrad  

personalhälsa. Effekter som Hanson (2009) lyfter fram är ökad produktivitet, minskad 

frånvaro, attraktivare arbetsplats och god rekrytering. Med det har det växt en debatt om 

hälsopromotion borde investeras i ur perspektivet om att öka individens välbefinnande 

eller ur verksamhetens lönsamhetsperspektiv. 
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Den ekonomiska lönsamheten i samband med hälsoinvesteringar var man tidig med att 

uppmärksamma i USA, där de under längre tid använt “Health and Productivity 

Management” som verktyg inom företagandet. Det har försökts framställas kalkyler 

genom åren, för att beräkna den ekonomiska lönsamheten med hälsoinvesteringar. Detta 

är däremot ett komplext område där uträkningar blir allt för vaga för att kunna bevisa 

samband påpekar Hanson (2009). Ökad produktivitet genom hälsopromotion är också 

något som det argumenteras för. Det sambandet har Von Thiele Schwarz och Hasson 

(2011) kunna stärka genom deras studie. Med den talar de för att mindre resurser kan 

användas för att utföra detsamma jobb, om medarbetarna tränar regelbundet under 

arbetstid. De menar att träning får människor att bli effektivare på sitt jobb och i vardagen.  

 

Hanson (2009) argumenterar däremot för att investeringar i hälsopromotion bör ses ur ett 

individorienterat perspektiv där välmående personal borde vara en självklar investering. 

Satsningar på medarbetares hälsa borde ta utgångspunkt ur företagets värderingar, istället 

för ur en lönsamhetskalkyl menar han. Oavsett vilket perspektiv, så finns det många 

fördelar att hämta inom hälsopromotion, och detta är något Hanson (2009) förutspår 

kommer bli ett utvecklingsområde där forskare och andra aktörer kommer spendera 

mycket tid framöver. Organisationer av olika slag ser behovet av att sätta människan i 

fokus för att skapa mänsklig hållbarhet och stärkt konkurrenskraft. 

 

3.2.3 Hälsopromotion på arbetsplatsen  

Hälsopromotivt arbete tar utgångspunkt ur ett salutogent perspektiv med stark anknytning 

till organisationens kultur och hälsoarbete förklarar Hanson (2009), där samarbetet 

mellan dessa delar blir grundläggande för att utforma ett system för att lösa olika problem 

på arbetsplatsen. Hälsopromotion handlar om att förstå människan och livsmiljön i 

sammanhanget för att främja den psykiska, fysiska och sociala hälsan. Kunskapen om 

vilka faktorer som bidrar till ökat välbefinnande och bättre hälsa blir avgörande i den 

hälsopromotiva processen på arbetsplatsen. Vid utformning bör överlägganden göras 

kring vilka delar av organisationens ledning som ska inkluderas i arbetet samt 

identifiering av vad på arbetsplatsen påverkar hälsan och hur. För en strategisk 

hälsosatsning krävs systematik och långsiktighet där ledningen tar hälsan på allvar och 

ser möjligheterna i god hälsa hävdar Cronsell, Engvall och Karlsson (2003). Annars finns 

stor risk för ogenomtänkta satsningar görs utan vidare framgång som varken gynnar 

verksamheten eller medarbetarna.  
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I Luxemburgdeklarationen tar European Network for Workplace Health Promotion 

(2007) upp flera insats- och kunskapsområden som bör inkluderas i hälsopromotionen på 

en arbetsplats. Listan ska fungera som vägledning i arbetet och ge en överblick av vilka 

resurser som krävs. De fem områden som bör inkluderas för att förbättra medarbetarnas 

arbetshälsa är: 

 

• Strategisk ledning & styrdokument 

• Organisationskultur & ledarskap 

• Organisering & bemanning 

• Hälsofrämjande aktiviteter för personalen 

• Tillgång till företagshälsovård 

 

Styrsättet spelar stor roll och präglas av organisationens centrala värderingar som kan 

bidra till att skapa samhörighet och trivsel inom verksamheten, därför blir det också en 

viktig strategi för ledningen att lyfta fram positiva värden hävdar  Hanson (2009). Vidare 

förklarar han att det operativa hälsoarbetet kan ta stort stöd ur en noga överlagd 

personalpolicy för att koppla hälsoarbetets strategier till personalfrågor, verksamhet och 

organisering.  

 

Hur arbetet organiseras samt hur ledarskapet ser ut har stor påverkan hur hälsoarbetet 

utvecklas. Ibland finns kompetensen inom verksamheten men i andra fall anlitas externa 

aktörer med sakkunskap för att driva projekt inom hälsopromotionen säger Winroth 

(2018). Han förklarar att många företag skulle kunna vinna på att ta hjälp av 

professionella personer som har vana med att driva hälsofrågor på ett långsiktigt och 

strategiskt sätt. Hanson (2009) förklarar att hälsoarbetet på arbetsplatser många gånger 

initieras av chefen själv och resterande del av verksamheten ser chefen som en förebild 

för hur hälsoprogrammet ska fungera. Ledarna står för att bära organisationskulturen och 

förmedla budskapet till medarbetarna. Det är något Hoert, Herd och Hambrick (2016) 

även instämmer med och hävdar i sin studie att ledarna har ett ansvar av att kommunicera 

hälsoprogrammets betydelse. Vidare förklarar de att en viktig faktor i arbetet med 

hälsopromotion på arbetsplatser ur medarbetarnas synpunkt är ledarens stöd till 

personalen. I deras studie talar de för att ett stort stöd från ledarnas sida bidrar till ett 

positivare hälsobeteende samt högre grad av deltagande i programmet.  
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Hur verksamheter är organiserade har betydelse för att finna en balans mellan männsikans 

förmåga och arbetets krav. Bemanning får en central fråga för att medarbetarna ska känna 

att de hinner med arbetssysslorna, annars finns stor risk för stress och känsla av att man 

inte klarar av sitt arbete.  

 

De hälsofrämjande aktiviteterna kan variera från verksamhet till verksamhet beroende på 

hur de väljer att utforma sin hälsopromotion förklarar Hanson (2009). Vissa arbetsplatser 

har generösare program än andra, beroende på hur de värderar hälsosatsningarna. En del 

tillåter träning på arbetstid, andra tycker att det är individens egna ansvar fortsätter han. 

Aktiviteterna är oftast utformade för både individnivå och gruppnivå för att främja 

gemenskapen och rekreation genom sundare livsstil. Idén bakom handlar om att utveckla 

resurser för att öka förutsättningarna för ett hälsosammare beteende påpekar Winroth 

(2018). Metoder för att främja detta beteende kan vara genom hälsoprofilsbedömningar, 

hälsotester, utbildningsinsatser eller vägledning inom exempelvis kost eller 

stresshantering. Sociala dimensioner framhävs ofta för att öka gemenskapen.  

 

3.2.4 Hälsopromotiva förändringsarbetet 

Menckel och Österblom (2000) förklarar att hälsopromotion på arbetsplatsen bör ses som 

en förändringsprocess. Detta görs även tydligt i World Health Organisation’s [WHO] 

(1986) definiering av hälsopromotion “Processen av att möjliggöra för personer att få 

kontrollen över, samt förbättra sin hälsa”. 

 

Att förändra ett beteende är en process som behöver ske över en längre tidsperiod 

förklarar Cronsell, Engvall och Karlsson (2003). För att nå större förändringar över en 

längre tid menar Winroth (2018) att det kräver systematiskt arbete och en klar målbild för 

att förflyttas från tillstånd A till B. Därför behöver motivet bakom förändringen 

kommuniceras tydligt. I arbetet med att främja hälsan är det inte alla som ser behovet och 

förändringarna kan då mötas av motstånd menar Cronsell, Engvall och Karlsson (2005). 

Det går däremot att påverka att en förändring sker genom att öka tillgängligheten och 

erbjuda medel för det önskvärda beteendet, till exempel genom att schemalägga tid för 

motion. Att fungera som stöd och eliminera hinder gör att viljan till att förändras ökar 

menar Cronsell, Engvall och Karlsson (2003). Om individens kunskap om ämnet 

förbättras leder det även till inre motivation för förändring. Förändringsprocessen ser 

givetvis olika ut i varje verksamhet där arbetet blir mer komplext ju större organisationen 
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är. Tillgång till resurser såsom tid, pengar och kunskap påverkar också hur processen 

utvecklas nämner Hanson (2009).  

 

3.2.5 Motivationens betydelse   

Motivation utgör kärnan i att främja beteendeförändring eftersom det är själva motorn till 

att vilja påbörja och bibehålla en förändring hävdar Faskunger (2013). Som en del av att 

nå företagets uppsatta mål innehar motivation en väsentlig del i arbetsprocessen. För att 

företag ska kunna implementera ett hälsoprogram på arbetsplatsen bör det finnas 

grundläggande förståelse för motivation och hur de kan arbeta med detta för att lyckas 

skapa ett hållbart hälsoprogram som alla anställda känner sig motiverade till att fullfölja 

fortsätter han.  

 

Den inre motivationen handlar om personlig tillfredsställelse och är den starkaste formen 

av motivation förklarar Hein (2012). Vid inre motivation känner människor ett eget driv 

och självförtroende till att fullfölja något. Motivationen förstärks av känslan att man gör 

något av egen vilja och inte på grund av påverkan eller tvingande av någon annan. Den 

yttre motivationen däremot, skapas utifrån och personen innehar inte kontrollen över 

detta. Den orsakas oftast av press och påverkan från omgivningen. Studier visar på att 

tvingande till fysisk aktivitet kan ge negativ effekt på motivationen hävdar Josefsson 

(2009). Faskunger (2013) menar att långsiktiga förändringsarbeten med komplexa 

beteenden, som fysisk aktivitet, lyckas bättre genom att skapa en inre motivation. För att 

som ledning lyckas skapa inre motivation för träning bör de istället utgå ifrån vad 

medarbetarna är motiverade till. Att medarbetarna får vara delaktiga i processen menar 

Faskunger (2013) är en viktig framgångsfaktor. 

 

3.2.6 Vems ansvar? 

Menckel och Österblom (2000) berör även punkten kring vems ansvar “god hälsa” är. 

Arbetsgivaren är ansvarig för att tillhandahålla goda förutsättningar för medarbetarna att 

främja sin hälsa men på samma gång är hälsa även ett personligt ansvar menar de. 

Arbetsgivaren kan inte ta över ansvaret för att personliga hälsan men måste kunna 

garantera en säkerhet i arbetet. I det hälsofrämjande arbetet finns det som arbetsgivare 

god anledning till att granska sina etiska ståndpunkter förklarar de. Varje verksamhet kan 

ta utgångspunkt ur deras värdegrund för att reflektera över hur de ställer sig till frågan 

fortsätter de. 
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4 Fyra fall av hälsopromotion i praktiken  
 

I det här kapitlet kommer det material som samlats in genom intervjuer med fyra utvalda 

företag att redovisas. Företagen kommer presenteras var för sig, där vi först beskriver 

hur deras hälsopromotion är utformat, för att sedan övergå till hur styrningen av 

programmet ser ut i det specifika företaget. 

 

4.1 Kalmar Vatten 

Kalmar Vatten är ett kommunalt bolag som sköter vatten och avlopp i Kalmar kommun 

och har cirka 95 anställda. Vi fick träffa Linn Sjögren som är HR-chef där för en intervju 

om hur de styr hälsopromotionen inom verksamheten.  

 

4.1.1 Hälsopromotion på arbetsplatsen 

Kalmar Vatten är inne på deras elfte år med deras hälsoprogram som infördes under året 

2007, för att bemöta problem med omplaceringar på grund av belastningsskador. Det är 

obligatoriskt för samtliga medarbetare att träna 1 timme, 2 gånger per vecka, som då får 

förläggas under arbetstid. Ett av de två passen per vecka måste bestå av styrketräning, 

och det andra ska helst vara pulshöjande. Det går att variera det andra passet mer dock 

menar Linn Sjögren, däremot räknas inte till exempel promenad in. Programmet har 

bidragit till ett deltagande på ungefär 90%. Detta kontrolleras och följs sedan upp genom 

nära kontakt och samarbeten med de olika gymanläggningarna där de får ta del av 

information som närvarolistor. Hon påpekar dock att den nya dataskyddsförordningen 

GDPR kan komma att göra det mer komplicerat i framtiden att få ta del av den 

informationen.   

 

Som en del av detta står Kalmar Vatten för kostnaden av gymkort åt samtliga anställda 

på företaget, där de anställda själva får välja vart de vill träna. De sponsrar även 

medarbetarna för att delta i olika lopp och har anordnat löpskola för att motivera och 

stärka gemenskapen kring träningen. 

 

Företaget ser det som fördelaktig om medarbetarna lyckas få in träningen under arbetstid, 

dock kan detta bli svårare för vissa arbetsgrupper såsom rörläggare och annan personal 

som är ute på fältet. Detta på grund av att de ofta arbetar med kontrakterade entreprenörer 

med till exempel grävmaskiner, och måste då finnas på plats under arbetstiden. De får då 

möjligheten att träna in 10 timmar som de senare får ta ut i form av inarbetad arbetstid. 
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För de som har flexibel arbetstid är det enklare att justera arbetstiden efter träningen. De 

anställda får även möjligheten att lägga träningen på kvällarna eftersom många av 

gymmets grupp pass går då. Allt detta ingår i arbetsbeskrivningen och det görs tydligt 

redan vid anställning att personalen är förpliktigad till rutinmässig träning försäkrar 

Sjögren. 

 

Förutom den obligatoriska träningen använder sig Kalmar Vatten av flera andra 

hälsofrämjande aktiviteter. Senaste 3 åren har mycket fokus legat på att uppmärksamma 

psykisk ohälsa påpekar Sjögren. För att öka medvetenhet och öppenheten kring psykisk 

ohälsa har dem infört en intensivutbildning med 2 timmars föreläsning per vecka under 

en 15 veckors period. Den är frivillig och öppen för alla att anmäla sig till. Hon förklarar 

att satsningen var en ren chansning som visade sig bli riktigt lyckad, där medarbetare från 

alla olika avdelningar anmälde sig. Det är en mansdominerande bransch där det inte är 

helt lätt att säga att man mår dåligt tillägger hon. Satsningen har hjälpt till att tona ner 

“machokulturen” och öppnat upp för konversationer för att bemöta stigma som ofta 

förknippas med psykisk ohälsa.  

 

Utöver detta har de löpande föreläsningar om kost, träning, sömn och stress, vilka 

vanligtvis är obligatoriska. Till en början var det frivilligt men övergick till att bli 

obligatoriskt då det inte deltog tillräckligt många. De har även haft en viktminskningskurs 

för dem som är intresserade. För att må bra är det viktigt att förstå sig på helheten, psykisk 

och fysisk hälsa hänger ihop menar Sjögren. Om man mår bra fysiskt är det mer sannolikt 

att man också mår bra psykiskt, och andra vägen runt.  

 

4.1.2 Utvecklingen av hälsoprogrammet 

Innan hälsoprogrammet infördes fanns ett friskvårdsbidrag för att stödja de anställdas 

träning. Det var dock lätt att tyda att dem som redan tränade använde bidraget och många 

tog ut gymkortet för att det fanns tillgängligt, men gick inte dit. På detta sätt förklarar 

Sjögren att man inte kommer åt dem som inte tränar och företaget lägger ner stora resurser 

i något som inte ger någon nytta. Detta blir samma sak som att slänga pengarna i sjön 

menar hon. Med denna anledning tror hon också att det är viktigt att träningen är 

obligatorisk.  

 

Från början när programmet implementerades var det mycket mer styrt än vad det är idag. 

Det infördes först på prov under tre år, men blev så lyckat att de fortsatte utveckla 
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programmet. Tidigare tränade alla medarbetare gemensamt på samma gym, på utsatta 

tider under arbetsdagen. Det var ett starkare samarbete mellan Kalmar Vatten och 

gymanlägggningen, där personalen på gymmet kunde anpassa träning efter deras behov 

och efterfrågan. I början möttes företaget av en del motreaktioner och många som 

funderade kring hur de skulle hinna med arbetsdagens sysslor som vanligt. För att 

tillmötesgå dessa medger Sjögren att de tillät en del undantag och dispens för vissa. Detta 

förklarar hon ledde till en ovikt att vissa behövde träna och andra inte. Hon förklarar att 

de senare kom att bli striktare om att träningen skulle omfatta alla. Under åren har 

programmet förändrats och anpassats allt eftersom, men grundkonceptet har bestått säger 

Sjögren. Så som programmet styrs idag är det mycket friare och medarbetarna får själva 

välja gym och kan träna på kvällstid. Gemensamma aktiviteter är något dem fortfarande 

håller på mycket med, ofta genom olika prova-på träningar som till exempel yoga eller 

simma. En gång i veckan finns också gemensam innebandyträning inbokad tillägger 

Sjögren. Idag är näst intill alla inom företaget väldigt glada och uppskattar programmet. 

 

I början var det en del medarbetare som påstod att dem fortfarande hade ont i ryggen trots 

att de börjat träna. När de senare utredde fallet visade det sig att de tränat på fel sätt och 

tränat ytliga muskelgrupper istället för de djupare som muskelgrupperna som ger stort 

stöd för kroppen. Efter att ändrat på deras träningsform gav det resultat och personerna i 

frågan blev av med sina ryggbesvär berättar Sjögren.  

 

4.1.3 Målet med hälsoprogrammet 

Idén om att införa obligatorisk träning på arbetstid fick företagets VD efter att ha varit på 

en föreläsning. Då infördes programmet på prov med huvudsakliga målet att få ned 

belastningsskadorna bland de anställda på företaget. Idag har Kalmar Vatten ett 

övergripande mål som är att pensionera friska medarbetare. Som rörläggare ska man inte 

gå hem med dålig rygg och vara slut vid 65 års ålder förklarar Sjögren. Utöver det har 

programmet väl formulerade mål som är integrerade i verksamhetens styrning, bland 

annat genom styrkortet. Detta blir en nödvändighet förklarar Sjögren, dessa mål måste 

vara med i allting annat som dem gör, annars blir det en del för sig. De mål som Kalmar 

Vatten har formulerat för hälsosatsningen är följande:  

• Ingen omplacering pga belastningsskador 

• Allmän hälsa och välbefinnande skall öka 

• Bättre arbetsprestationer 

• Lättare att rekrytera och behålla personal 
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• Minska sjukskrivningar 

 

4.1.4 Märkbara effekter 

I samband med hälsopromotionen har flera positiva effekter märkts av på arbetsplatsen. 

Något av det Sjögren nämner är att gemenskapen har stärkts genom träningen. Idag är det 

något de har att samla sig kring och som många känner stolthet över tillsammans  menar 

hon. Hälsotänket generellt har blivit mycket större än tidigare och många tränar 

tillsammans. Anställda nämner också att de känner sig effektivare på arbetet efter att de 

har börjat träna.  De som deltagit i intensivkursen om psykisk hälsa har även berättat om 

hur deras privatliv förbättrats och att relationerna hemma blivit bättre. Detta ser Sjögren 

som en stor framgång och förklarar om personalen har det bättre när de är hemma kommer 

de också vara gladare på jobbet. 

 

Utöver det nämner Sjögren att de märker av tydliga effekter i samband med 

rekryteringsprocessen. Förr kunde rekrytering vara ett av Kalmar Vattens 

problemområden, då ingenjörer kunde vara speciellt svårt att rekrytera. Idag är det 

märkbart enklare att anställa ny personal, och många söker till dem just för att de hört om 

hur de tar hand om sin personal säger Sjögren. Hon tror de skulle haft kvar det problemet 

idag om det inte vore för deras arbete med hälsopromotion. 

 

Det som skulle kunna ge en negativ påverkan är när det är mycket att göra på jobbet och 

att de får mer att göra om del av arbetstiden går till träning. Sjögren trycker dock på den 

ökade effektiviteten som träningen ger och menar att de hittills inte har behövt anställa 

fler för de arbetstimmar som faller bort. 

 

4.1.5 Styrning av hälsoprogrammet 

Styrningen kring hälsoprogrammet har alltid varit formellt strukturerat och väl integrerat 

med andra delar av verksamheten. Ledningsgruppen har haft det centrala ansvaret över 

att driva igenom och styra programmet. Som HR-chef har Linn Sjögren varit ytterst 

ansvarig sedan 2009, innan henne var det en hennes företrädare som var ansvarig under 

de två första åren. Tillsammans med övriga personer i ledningen tar Sjögren fram nya 

förslag till hälsopromotion som de ska arbeta med. Förutom styrningen av arbetet bakom 

hälsoprogrammet utgör ledningen även en viktig roll som förebilder. Hon beskriver dem 

alla som skilda individer och att alla inte har ett eget intresse för träning, trots det så har 

dem en viktig roll att förespråka verksamhetens värderingar till medarbetarna. 
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Varje avdelningschef har regelbunden kontakt med både medarbetarna och med HR-chef 

för att se till att den individuella träningen går bra. Genom medarbetarsamtal kan 

önskemål eller problem fångas upp för att sedan diskuteras vidare i ledningsgruppen. Om 

en medarbetare inte uppfyller kraven för hälsoprogrammet kommer problemet tas upp 

under medarbetarsamtalet. Avdelningschefen kommer då tala med personen för att få 

fram en förbättring, om vidare förbättringar inte sker kan det få resultat på 

löneutvecklingen.  

 

För att styra mot de mål som har satts upp, har Kalmar Vatten lyckats integrera hälsomål 

med verksamhetens övergripliga mål. För detta ha dem tagit hjälp av bland annat 

styrkortet för att förmedla visionen. Genom styrkortet har de identifierat 

framgångsfaktorer och indikationer för att mäta olika frågor kopplade till medarbetarna. 

På så sätt konkretiseras strategierna för att ta sig dit. Visionen om att vara “Sveriges bästa 

VA-bolag” förpliktigar dem att göra bra saker säger Sjögren, där medarbetarna får stort 

utrymme tillsammans med kunder och ägare. Ur ett medarbetarperspektiv vill de nå 

visionen genom att vara en attraktiv arbetsgivare samt att deras medarbetare är friska när 

de pensioneras.  

 

4.1.6 Företagskulturen som styrmedel  

Kalmar Vatten har jobbat länge med hälsoprogrammet nu vilket också har gjort det till en 

naturlig del av företaget och dess kultur menar Sjögren. Att de har integrerat 

hälsopromotion i styrkortet och att det får en stor del i verksamhetens andra mål menar 

hon förmedlar betydelsen av hälsa till de anställda. Det finns ett stort engagemang inom 

företaget och det pratas mycket träning och hälsa. Hon berättar att det har funnits en 

“machokultur” inom företagen, men att detta har börjat brytits ner genom att öka kunskap 

och förändrat förhållningssätt till fysisk och psykisk hälsa. Hon säger även att vatten 

symboliserar något som ska vara sunt, därför passar det dem också deras varumärke 

väldigt bra. Sjögren tror att man kan få till ett hälsoprogram på alla företag, oavsett 

kulturen. Idag är det en del av befattningen och är en så pass naturlig del hos dem.  

 

4.1.7 Mätning och uppföljning 

För att mäta uppfyllelsen av målet “friska & motiverade medarbetare” har de formulerat 

ett eget KPI, Index Psykisk Hälsa (IPH) för att indikera hur utvecklingen ser ut. Sjögren 

nämner att de precis gjort en ny mätning och att resultaten är mycket höga, vilket är 
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väldigt positivt. Mätningen görs genom ett antal olika frågor rörande psykisk hälsa som 

de anställda får svara på. De strävar efter att öka välmåendet och öppenheten genom att 

förbättra kunskapen genom bland annat utbildning. Utöver IPH är även 

personalomsättning och sjukskrivningstal indikatorer de ser över för att analysera hur de 

uppnår målen. 

 

Mätning görs även genom uppföljning av sjukfrånvaro men detta ses som ett komplext 

perspektiv att mäta ifrån menar Sjögren. Det finns många faktorer bakom sjukskrivning 

som inte går att påverka med träning, t.ex. cancer säger hon. Tidigare låg 

sjukskrivningarna på en förhållandevis jämn nivå på runt 3,5%, där man första året efter 

hälsosatsningen såg en rejäl minskning, ner till cirka 0,5%. Därefter säger hon att det har 

pendlat mycket och att det är svårt att tyda samband. Det förklarar hon med att 

hälsoarbetet kräver ett mycket långt tidsperspektiv för att kunna skildra samband.  

 

För att mäta utvecklingen av de anställdas hälsotillstånd använder de ett fystest som 

genomförs regelbundet. Fystestet har sett lite annorlunda ut med åren och har anpassats 

allt eftersom. Sjögren förklarar att de kan se en tydlig utveckling genom mätningarna från 

programmets första respektive femte år. Vid det första testet befann sig 25 personer på en 

nivå som innebar risk för hälsan. Det femte året var motsvarande antal endast en person.  

 

Ytterligare en annan form av mätning var att gå ut med medarbetarenkäter redan efter de 

tre första teståren. I enkäten år 2010 fanns frågan om de anställda ansåg att träning på 

arbetstid hade hjälpt till att uppfylla bättre hälsa. Resultatet visade att 71% av dem svarade 

rakt av “ja” och ytterligare 12% som svarade “kanske”. Det var 9% som svarade “nej” 

och till detta förklarar Sjögren att flera svarade att dem redan tränade så pass mycket 

innan programmet infördes. Att så många svarade ja konstaterar Sjögren ge ett klart 

resultat och en tydlig bild. Medarbetarundersökningarna sker vartannat år, där de 

generellt brukar få mycket höga resultat. Det betyder dock inte att man får luta sig tillbaka 

säger Sjögren, som menar att man måste fortsätta arbeta hårt för att hålla det uppe.  

 

4.1.8 Styrning genom incitament 

Hälsoprogrammet som Kalmar Vatten tillämpar är som tidigare nämnt obligatoriskt. Det 

gör det möjligt att styra och kontrollera medarbetarnas träning. Lönen utgör därför en del 

av incitamentet för att motivera till träningen. Kraven är formulerat i  arbetsbeskrivningen 

och de som uppfyller dessa får ta del av en extra löneökning. Den dagliga 
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kommunikationen är en stor del av motivationsarbetet menar Sjögren, men nämner 

grupptrycket, känslan av tillhörighet och laganda som andra faktorer som kan motivera 

till träningen. För att motivera träningen extra anmäler de ofta sig till olika lopp 

tillsammans, vilket kan göra att träningen får stundvis ett tydligare mål och man kan 

peppa varandra. När man  märker av svackor kan det vara väldigt effektivt med interna 

tävlingar av olika slag för att motivera förklarar Sjögren. Det kan vara aktiviteter av olika 

slag som loggas i en app, där medarbetarna går ihop i olika lag, sedan lottas det ut olika 

priser för varje vecka. Det stärker både lagkänslan och tävlingsmotivationen säger hon. 

 

4.1.9 Lönsamt ansvar 

Frågan om det är lönsamt att investera i hälsopromotion har ett enkelt svar menar Sjögren. 

Hon säger att det absolut är lönsamt och ytterst nödvändigt. Går det att rädda en person 

från sjukskrivning har de fått tillbaka de summor dem investerar i hälsoprogrammet. Att 

räkna på tydliga siffror är svårt när det är i förhållande till folks hälsa menar hon. Det 

hade varit utmärkt om det fanns konkreta finansiella tal för att beräkna vad utväxlingen 

blev för varje investerad krona. Hon förklarar att det istället handlar om känslan om att 

göra rätt eller fel. Det är svårt att beräkna i monetära tal om hur många som hade behövts 

sjukskrivas eller omplaceras om de inte hade hälsoprogrammet. Sedan införandet har de 

inte behövt omplacera någon, vilket hon är säker på att de hade behövt annars. Ur ett långt 

tidsperspektiv är det absolut lönsamt och känslan av att investera i medarbetarna är helt 

klart rätt säger Sjögren.  

 

Som arbetsgivare säger Sjögren att man har ett ansvar att se till att personalen inte blir 

sjuk på grund av arbetet. Om folk börjar bli sjuka får man titta på vilka åtgärder eller 

hjälpmedel som finns att ta till. Hon förklarar att människan fungerar så att man många 

gånger gärna undviker träning när det finns enklare alternativ att välja, för att ta ansvar 

över personalen kan det behövas att sätta lite press. Hon beskriver att det är 

regelbundenheten som är viktig och påpekar att träning görs för ens egen skull, Kalmar 

Vattens ansvar är att tillhandahålla de resurser som krävs. De kan helt enkelt inte slita ut 

sin personal, utan måste se till att de har sin hälsa i välbehåll.  

 

4.1.10 Framgångsfaktorer 

Det finns ett par faktorer som blir centrala i framgången av hälsoprogrammet på Kalmar 

Vatten nämner Sjögren. Regelbundenhet är A och O menar hon för att det ska fungera 

och ge någon effekt. För detta krävs uthållighet, hon förklarar att de har fått hitta lösningar 
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och utveckla programmet med tiden för att anpassas efter deras behov och personalen. 

Uppföljning blir en viktig del i arbetet för att följa utvecklingen och vilka resultat som 

uppnås. Kalmar Vatten har uppföljning ur flera perspektiv och tar emot mycket respons 

från medarbetarna. Ledningen är alltid en förebild och ska visa vägen för medarbetarna 

menar Sjögren, därför blir det angeläget att de föregår med gott exempel. 

• regelbundet 

• uthållighet 

• variation 

• uppföljning 

• ledningen som förebild 

 

4.2 Rotpartner 

Rotpartner är ett privatägt konsultbolag som är specialister inom bygg och renovering. 

De är idag cirka 25 anställda fördelat på tre kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Vi intervjuade koncernens VD Fredrik Olsson. 

 

4.2.1 Hälsopromotion på arbetsplatsen 

Företaget införde obligatorisk träning för två år sedan. Varje anställd ska nu träna minst 

en timme i veckan, helst under arbetstid. Deras deltagandenivå ligger på ungefär 90%. 

Varför träningen helst ska genomföras under arbetsdagen förklarar Olsson bero på att de 

vill få ut de positiva effekterna på arbetet. De bästa mötena man kan ha är när folk har 

varit och tränat innan säger han, då är alla där med energi och en pigg hjärna. Med träning 

avser någon form av pulshöjande aktivitet. Medarbetarna får själva välja vilken typ av 

träning de vill gå på för att anpassa den efter individuell förutsättning och ambitionsnivå. 

Genom att vara anpassningsbara vill dom kunna få med alla personer oavsett tidigare 

erfarenheter. Olsson säger att många kan få en negativ uppfattning av träning om de haft 

dålig erfarenhet sedan tidigare, istället vill de vända på det genom att hitta något för varje 

person. Om träningen inte är obligatorisk menar han att man bara fångar upp en mindre 

del av företagets anställda, och oftast bara dem som redan tränar. Därför anser han att det 

är obligatoriskt utgör en viktig del av systemet. På Rotpartner vill de stimulera alla till att 

röra på sig och att inse värdet av fysisk aktivitet. De anordnar inte själva några 

gemensamma lopp eller liknande, men främjar medarbetare till att ta egna initiativ och 

ser gärna att idéerna drivs underifrån. Företaget står för ett bidrag på cirka 3500 kr som 

de anställda får använda till någon form av pulshöjande träning och kan även erbjuda 

rabatterat pris på många gymanläggningar. Utöver fysisk aktivitet har Rotpartner stort 
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fokus på att utbilda och öka medarbetarnas kunskap om de positiva effekterna kring 

träning. Detta gör dem genom att regelbundet anordna gästföreläsningar för de anställda.  

 

4.2.2 Utveckling och förändringsarbete 

Hälsoprogrammet på Rotpartner är förhållandevis nytt och är utformat på samma sätt idag 

som det varit sedan det infördes för två år sedan. Inledningsvis möttes ledningen av en 

del motstånd vid införandet av det obligatoriska hälsoprogrammet. Flera hade 

uppfattningen om att träningen inte hade något med jobbet att göra. För att bemöta detta 

förklarar Olsson att de fokuserade mycket på att diskutera och informera denna grupp om 

nödvändigheten och att få dem att förstå varför dem tycker det är viktigt. De talade 

mycket om vad forskningen säger om fysisk aktivitets effekt på hjärnan, minnet och 

kreativiteten. Olsson tillägger att efter en dags kontorsarbete blir man fysiskt trött, och då 

får man ut mindre av fritiden. Han påpekar att de satte sammanhanget i ett större 

perspektiv för att framhäva att det inte bara har med jobbet att göra, utan med välmående 

i stort. De hade stort överseende i början och kunde anpassa mycket efter medarbetarna 

för att få dem över tröskeln. Idag är medarbetarna positiva och stolta över programmet 

och ser på det som en förmån att få träna på arbetstid. Den enda problematiken Olsson 

nämner är att personalen kan känna svårighet att hinna med under stressigare perioder, 

men det förklarar han att det lätt går att lösa genom att diskutera problemet. Om det är 

nödvändigt går det alltid att kompromissa eller anpassa utefter situationerna. I nuläget 

finns det inga uttalade förändringar av programmet planerade och de kommer 

fortsättningsvis ha ett stort fokus på utbildning och föreläsningar tillsammans med 

träningen.  

 

4.2.3 Målet med hälsoprogrammet 

Hälsoprogrammet hos Rotpartner infördes för att skapa konkurrenskraft och göra dem 

bättre än det medelmåttiga konsultföretaget genom förbättrad syreupptagning förklarar 

Olsson. Han erkänner dock att i början när de införde programmet var de inte riktigt säkra 

på vad det var de ville uppnå med det. De tittade på olika faktorer hur dem själva kunde 

bli kreativare och bättre på sitt arbete, och kom då fram till att träning var vägen dit. För 

att leverera högre kvalité, vara mer kreativ och stimulerad på jobbet krävs det bättre tränad 

personal hävdar Olsson. Det dem vill uppnå är alltså de förbättrade egenskaper som ofta 

kommer med fysisk aktivitet. Hälsoperspektivet var inte primära fokuset men ett positivt 

inslag som kommer med på köpet. Han förklarar att den generella svensken har en 

syreupptagningsförmåga som klarar av en 8 timmars arbetsdag på kontoret, men sen är 
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man trött. De avser att inte vara som Sveriges medelbefolkning påpekar han, utan vill 

sträva att bli bättre. Genom att förbättra syreupptagningsförmågan är målet att få piggare 

medarbetare som orkar med jobbet och att leverera bättre tjänster än deras konkurrenter.  

 

4.2.4 Märkbara effekter  

Det har skett en tydlig förändring under de två till tre senaste åren säger Olsson. Han 

förklarar att det kommer mycket mer initiativ från personalen att göra saker gemensamt 

utanför arbetet. Det är många som tränar tillsammans under lunchen eller kommer med 

idéer om att springa gemensamma lopp, vilket Olsson uppskattar och gärna lyfter fram. 

Samhörigheten har stärkts, framförallt mellan dem som går iväg och gör mycket 

tillsammans. Det är en aktivare arbetsplats och det kommer in mycket mer energi till 

kontoret idag hävdar han. Även kontoret har struktureras om till att vara mer 

aktivitetsbaserat idag och det är inte ovanligt med promenadmöten. En annan sak de också 

märkt av är en skillnad med rekryteringen. Flera personer söker sig till dem för att de hört 

talas om hälsoprogrammet och att de satsar på hälsa. Detta säger Olsson vara en bonus 

för dem och de har lyckats profilera sig väl. Han ser inga negativa effekter, men nämner 

att det kan komma att uppstå “en grupp i gruppen” när de som tränar mycket tillsammans 

stärker sin tillhörighet.  

 

4.2.5 Styrning av hälsoprogrammet  

På Rotpartner finns en styrgrupp för hälsoprogrammet som består av cirka 8-10 personer. 

Styrgruppen är involverade i den övergripande styrningen av programmet, uppföljningen 

och  sätter ramar förklarar Olsson. Fredrik Olsson är själv huvudansvarig för hela 

företagets verksamhet. Hans roll blir då även att säkerställa att de arbetar med frågan och 

driver på arbetet till respektive kontorschef. 

 

Varje kontor har olika förutsättningar och därav har de också valt att inte ha en för hård 

styrning av programmet. De är inte ett företag som kontrollerar varandra menar han. 

Istället har varje avdelningschef det största ansvaret för vad som kommuniceras och blir 

gjort. De har formulerat vissa ramar men är mycket anpassningsbara och kommunikation 

är ett centralt verktyg inom verksamheten. Han poängterar att hälsoprogrammet är del av 

verksamhetens helhet och att allting hänger ihop. Företaget har en vision om att 

medarbetarna ska må bra, vilket är en viktig pusselbit för att kunna leverera och prestera 

bra menar Olsson, och ur ett hälsoperspektiv är rörelser en minst lika viktig del. 
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Strategierna är inte mer nedbrutna än så men det långsiktiga målet är tydligt inkluderat i 

agendan och bör vara en naturlig del i hela företaget säger han.  

 

4.2.6 Företagskulturen som styrmedel 

Generellt har det alltid funnits ett internt intresse för träning inom företaget. Det är en 

värdegrund som det jobbas kontinuerligt med och företagets kultur har på så sett legat till 

grund för hur programmet utformats. De har en kultur med mycket frihet under ansvar 

och kontrollerar därför inte varandra i någon större utsträckning. På liknande sätt har 

hälsoprogrammet styrts. Hälsoprogrammet har även påverkat företagskulturen till viss del 

påstår Olsson. Genom de olika aktiviteterna, så som föreläsningar och att de gjort 

träningen obligatorisk, förmedlar de betydelsen av hälsa till sina medarbetare. De har en 

positiv inställning till fysisk aktivitet och det är något som märks av när man kommer in 

på deras kontor säger han. Initiativet har uppkommit som ett resultat av ledarnas egna 

kunskap och intressen för träning och att det har en stor betydelse för utvecklingen av 

liknande program tror Olsson. 

 

4.2.7 Mätning och uppföljning 

På Rotpartner är det främsta hälsomålet med satsningen att förbättra 

syreupptagningsförmågan. För att följa utvecklingen mäts VO2max (kroppens 

syreupptagningsförmåga) genom cykeltest ca 1 gång om året. Målen är uppsatta kollektivt 

och mäts därför som en helhet av företaget istället för individmässigt. Det som kan vara 

komplicerat vid uppföljningen är när det börjar och slutar personal förklarar Olsson.  

 

4.2.8 Styrning genom incitament 

Dem använder ingen styrning genom ekonomiska incitament säger Olsson. Han förklarar 

att det inte är så dem styr i deras företag och att han ser det mer som en kortsiktig lösning. 

Om de använder ekonomiska incitament säger han att det öppnar upp för medarbetare att 

fuska för att nå upp till incitamenten, och att det leder till behovet av att kontrollera. 

Istället vill de styra genom att informera och utbilda för att medarbetarna själva ska 

motiveras och ta initiativ. De belönar i form av uppmärksamhet och offentligt tack istället, 

men har inga formulerade system för det säger han. 

 

4.2.9 Lönsamt ansvar 

Utan att räkna på det, tror Olsson absolut det är lönsamt över tid. Han berättar att som 

arbetsgivare vill han inte vara en bidragande faktor till ohälsa eller att någon sliter ihjäl 
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sig. Det finns mycket kunskap kring ämnet att hämta, med många positiva aspekter 

förklarar han. Men han ställer sig också frågan, vad är lönsamt, och för vem? De kan 

möjligen minska personalkostnader eller kanske rekryteringskostnader men vet aldrig om 

de “tjänar mer” på det. Däremot vet han att en pigg hjärna kommer ge nöjdare kunder, 

och det lönar sig säger han.  

 

Det var ett stort beslut i och med att det är en dyr satsning för dem förklarar Olsson. I 

början försökte de räkna på det, men till slut insåg de att de aldrig skulle kunna komma 

fram till ett konkret svar. Istället handlar det om en genuin tro och en stark känsla av att 

det är rätt, och att våga chansa säger han.  

 

4.2.10 Framgångsfaktorer 

Det som Olsson beskriver som framgångsfaktorer i deras hälsoprogram är att utbilda och 

att göra folk medvetna om de olika effekter som tillkommer från fysisk aktivitet. Den 

andra faktorn är att göra det obligatoriskt för att få med alla, annars riktar man sig mot en 

smal grupp förklarar han.  

• Utbilda 

• Obligatorisk 

 

4.3 Meridium 

Meridium är ett privatägt IT-konsultföretag med kontor i Kalmar och Stockholm. 

Endast Kalmars kontor är involverade i studien där ungefär 40 är anställda. Vi 

intervjuade Mats Lindblom som är VD för företaget.  

 

4.3.1 Hälsopromotion på arbetsplatsen  

Meridiums hälsoprogram består av två timmar frivillig träning i veckan som personalen 

kan nyttja under arbetstid. En timme är schemalagd i veckan då tanken är att den ska 

användas till gemensam gruppträning. Den andra timmen är inte schemalagd utan kan 

utnyttjas när det passar för antingen individuell eller gruppbaserad träning under arbetstid. 

Tanken är att inte sätta ribban för högt utan det viktigaste är att träningen blir av, att 

exempelvis gå en promenad är därför accepterat. Dock måste tiden utnyttjas till att röra 

på sig i någon form, annars gäller de vanliga arbetsuppgifterna. Företaget satsar även på 

kontinuerliga föreläsningar med olika teman, till exempel kost och psykisk stress, vilket 

bidrar till att förebygga ett välmående hos personalen.  
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Den frivilliga träningen har gjort att ungefär 50% av personalen deltar på de gemensamma 

träningspassen. Vid frågan om de skulle kunna tänka sig göra träningen obligatorisk för 

att få med även de som inte tränar var svaret ett rakt nej eftersom de tror på morötter 

framför piskor.  

 

Meridium finansierar hälsoprogrammet i form av gymkortet på Friskis och Svettis, ett 

friskvårdsbidrag på 5000 kronor per person/år samt 500 kronor/månaden per person till 

trivselaktiviteter för att främja teambuilding. De är dessutom med på två motionslopp 

varje år där företaget står för anmälningsavgiften samt resorna dit och hem. Även där är 

främsta syftet att bygga på gemenskapen.  

 

4.3.2 Utvecklingen av hälsoprogrammet 

Lindblom berättar att mycket har hänt med hälsoprogrammet sedan starten. Det 

implementerades 2008 av Lindblom då mycket fokus låg på friskvård och gemensam 

träning. Allt började med att Lindblom insåg hur mycket bättre han själv började må när 

han kom igång med sin egen träning och ville att hans personal skulle känna detsamma.  

 

Det var inga specifika problem som låg till grund vid införandet av hälsoprogrammet, 

utan han ansåg att träningen skulle fungera som ett medel för att förebygga eventuella 

problem. Personalen började träna ett gemensamt träningspass i veckan under arbetstid 

på Friskis och Svettis. Tanken var att träningen skulle vara obligatorisk för personalen, 

men det möttes av mothugg på grund av att det inte stod med i individens 

befattningsbeskrivning. Det uppstod även en negativ reaktion hos personalen, varför 

planen fick revideras vilket innebar att den obligatoriska träningen blev frivillig. Trots 

motståndet i början uppskattas programmet av personalen.  

 

Lindblom uppfattade att de som hade mindre träningsvana lätt blev ivägskrämda om 

träningen ansågs för hård. På samma sätt var det lätt att de med träningsvana såg träningen 

som onödig om den var för lätt. För att stimulera och fånga upp båda grupperna insåg de 

att det blev viktigt att anpassa träningen efter olika nivåer. Detta löstes genom att införa 

cirkelfys, där övningarna kunde regleras efter varje individs förmåga, vilket fick positiv 

respons från medarbetarna.  

 

Friskvårdstänket är i konstant utveckling och de jobbar hela tiden med den allmänna 

arbetsmiljön. Alla initiativ kommer underifrån, det finns ingen HR-person som driver 
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arbetet vilket kan tyckas märkligt eftersom Meridium anser att personalen är det 

viktigaste de har säger Lindblom. Anledningen till att det trots allt fungerar är på grund 

av de många initiativ som ständigt kommer underifrån vilket driver på utvecklingsarbetet. 

Detta är också något Lindblom och ledningen förespråkar och uppmanar medarbetarna 

till. Om någon kommer på en idé är ledningen de allra flesta gånger öppna för att testa 

den idén.  

 

Meridium har hittat ett upplägg de finner fungerar bra för deras företag. De kommer 

därför inte göra hälsoprogrammet obligatoriskt då Lindblom tror det skulle bli för svårt 

att lyckas med och det passar heller inte in i företagskulturen. De har däremot planer på 

vidare utveckling i form av att köpa in ett HR-verktyg. Det innebär en tjänst, dels i form 

av en app, som följer upp alla på företaget samt deras utveckling angående om de känner 

mening i det de gör. Det handlar om allt som har med arbetsglädje att göra, exempelvis 

om de känner sig sedda. Tanken är att personalen ska svara på några frågor varje dag och 

programmet är utformat som så att det lär sig ställa nya frågor utifrån vad de tidigare 

svarat vilket möjliggör att förstå orsak och verkan på ett bättre plan. Andra planer som 

finns är att köpa in cyklar. Då många har ärenden i Kalmar centrum, och företaget är 

placerat ett par kilometer utanför, kan de då cykla istället för att ta bilen vilket kan ses 

som smart vardagsmotion.  

 

4.3.3 Målet med hälsoprogrammet 

Meridium har inte satt upp specifika mål för hälsoprogrammet utan har valt att arbeta 

händelsestyrt. En strategi är att kontinuerligt testa sig fram för att förfina och förbättra 

personalens allmänna välbefinnande. Genom att inkludera all personal så mycket det går 

skapar det bättre förutsättningar att fånga upp idéer från alla som det sedan är viktigt att 

våga testa. De följer hela tiden en filosofi att om man mår bra på jobbet så presterar man 

bra, och presterar man bra så märker kunderna av det, och är kunderna nöjda med dem 

har de ett företag som är framgångsrikt och lönsamt. Att börja med personalen är alltså 

nyckeln till företagets framgång. Ett exempel på detta är att företaget vill hjälpa 

personalen att få ihop livspusslet. Ett sätt att bidra till det är att personalen kan beställa 

matkassar från Ica direkt till arbetsplatsen, många har inte möjligheten att beställa till sitt 

eget hem, vilket innebär en stor tidsbesparing att ta med sig direkt hem. Det leder i sin tur 

till mer fritid och minskad stress. Har personalen det stressigt utanför arbetet leder det till 

sämre prestationer på jobbet och Meridium försöker därför ta ansvar för vad de som 

företag kan göra för att förebygga detta.  
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4.3.4 Märkbara effekter 

Det är svårt att veta hur det hade sett ut i företaget om inte hälsoprogrammet hade införts. 

Lindblom måste snarare gå efter vad personalen sagt och känslan han fått. Företaget 

utvärderar så snart som möjligt och försöker dra slutsatser så gott det går. De positiva 

effekter som Lindblom märkt av är att efter träningsprogrammet infördes har 

sjukskrivningarna minskat. Det är dock svårt att veta hur pass mycket träningen haft 

påverkan på sjukskrivningarna, men de har en låg sjukfrånvaro när de ser till statistiken i 

deras bransch. De har dessutom inga stressrelaterade sjukskrivningar vilket Lindblom tror 

beror just på hälsoprogrammet. Ytterligare effekter som märks av tack vare 

hälsoprogrammet är känslan av att personalen tar motgångar bättre, det har öppnat upp 

ett tankesätt att se möjligheter mer än hinder när problem uppstår. Det har stärkt gruppen 

då alla känner att de kan lösa problemen tillsammans.  

 

En annan positiv effekt är känslan av minskad stress på jobbet eftersom träningen skapar 

ett “andningshål”. Lindblom tror på att träningstiden skapar produktivare och effektivare 

personal resten av veckan. Det är svårt att säga hur pass mycket det förbättrats, det är 

snarare en känsla än något som går att mäta. Det märks däremot när personalen pratar att 

alla tycker det är positivt och att de blivit mer produktiv och effektiv på arbetet. Det har 

skapats en stolthet att arbeta hos Meridium och de har i stort sett ingen som slutar. De har 

också tjänat på att få marknadsföring genom att många hör av sig och är nyfikna på deras 

hälsoprogram, vilket är en effekt de inte alls räknat med. Lindblom hoppas på att en 

bidragande effekt är att de blir en ännu attraktivare arbetsplats. Men den viktigaste 

bieffekten är gemenskapen som har skapats. Personalen åker till träningen tillsammans 

och ser fram emot det. Övningarna utförs dessutom ihop och efteråt pratas det mycket om 

träningen. Det kan dock leda till vissa negativa effekter. Lindblom spekulerar i att det kan 

uppstå ett visst utanförskap för de som känner att de har långt kvar att gå med träningen 

och inte har viljan att ta tag i det. Det kan då skapa klyftor mellan de som tränar och de 

som inte gör det, till exempel så pratas det mycket om träningen efter ett pass, och vissa 

känner sig då inte som en del av det.  

 

4.3.5 Styrning av hälsoprogrammet 

Meridium har ingen formell styrning utan företaget är väldigt decentraliserat då de tror 

på att plocka bort så många “hinder” som möjligt. Det öppnas därför upp möjligheter för 

medarbetarna att komma med nya spännande initiativ vilket gör att hälsoprogrammet 
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hålls vid liv. För att få hälsoprogrammet att fungera har de utsatt en “friskvårdsgrupp” 

som ansvariga. Alla som vill vara delaktiga har bjudits in och i dagsläget består gruppen 

av 10 stycken personer, inklusive Lindblom, varav minst en person från de sju olika 

teamen som finns i företaget. 

 

Lindblom beskriver att en viktig roll i hans styrning är att föregå med gott exempel, han 

vill leda personalen genom att själv vara med och visa på att hälsosatsningarna är viktiga 

genom sitt deltagande. Han är dessutom en av medlemmarna i friskvårdsgruppen. 

Lindblom använder ett medvetet agerande där han peppar medarbetarna och lägger fokus 

på att lyfta de som lätt ger upp. Genom att jobba med dem som har sämst förutsättningar 

blir det kul att sedan se vinsten i att ha varit en hjälpande hand. Lindblom tror inte på att 

det i långa loppet är positivt att beordra personalen till att träna. Han använder istället ett 

ledarskap där han försöker inspirera personalen till träning och vill att de ska bygga upp 

ett intresse och engagemang. Lindblom vet att effekten från träningen märks av inom kort 

tid för de träningsovana och det gäller därför att få dem att göra det till en rutin, han 

försöker då framför allt peppa dessa personer extra mycket för att lyckas.  

 

4.3.6 Företagskulturen som styrmedel 

Lindblom beskriver att företagskulturen har varit direkt avgörande för hälsoprogrammet. 

Träningen hade inte fungerat utan den kultur som företaget har. Personalen ska ha viljan 

till att själv prestera och inte tvingas till det. Eftersom de har en kultur utan piskor, vore 

det märkligt om just träningen var av tvingande slag. Kulturen bygger mycket på deras 

starka teamkänsla, det är viktigt att alla känner sig som en del av företaget. Vid 

nyanställningar märks det snabbt att hälsotänket “sitter i väggarna” hos Meridium. Det är 

även integrerat i hela verksamheten och har därför blivit en naturlig del av kulturen. 

Vidare beskriver Lindblom att den kultur som finns handlar mycket om att bli sedd och 

uppskattad, det kommer naturligt för personalen att stötta och visa uppskattning för 

varandra. De har även tränat mycket på att ge varandra feedback samt att vara öppen och 

ärlig med sina tankar och åsikter.  

 

De har även ett kontor i Stockholm men där är enligt Lindblom kulturen helt annorlunda 

och beskriver det som en “After Work”-kultur. Han tror att det beteendet kommer vara 

svårt att ändra på och känner sig säker på att friskvårdskulturen på Kalmars kontor beror 

på det stora intresse och drivande krafter som finns hos medarbetarna.  
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4.3.7 Mätning och uppföljning 

Meridium använder en Dashboard med flera olika nyckeltal vilket finns placerade runt 

om på kontoret. Teamen får då varannan vecka svara på olika frågor, liknande en 

medarbetarenkät, en fråga kan då vara om de tycker de har roligt på jobbet. Resultaten 

visas sedan på Dashboarden och redovisas team för team. De mäter deltagandet i det 

gemensamma träningsupplägget och har ett så kallat “Happy Index” för teamens 

välmående. Dessa har alltid visat bra resultat med endast mindre utvecklingar.  

 

Med uppföljningen av medarbetarnas individuella mål för träningen är det Friskis & 

Svettis som hjälper dem. De sätter upp så kallade SMARTA-mål ska vara tydligt mätbara 

för varje medarbetare där alla har en individuell plan som också följs upp och uppdateras 

regelbundet. 

 

Meridium genomför en hälsokontroll vartannat år via företagshälsovården då eventuella 

problem kan fångas upp. Utöver det följer de även upp sjukfrånvaro samt sådant som är 

faktiska siffror, men Lindblom understryker hur komplext det är att dra kopplingar mellan 

sjukfrånvaro och hälsopromotionen. Det finns fortfarande många faktorer som de inte kan 

påverka med träning förklarar han.  

 

4.3.8 Styrning genom incitament 

Meridium har tillsammans med Friskis och Svettis en tävling via en app där de registrerar 

olika aktiviteter och på så sätt samlar poäng. Tävlingen handlar om att de tillsammans ska 

gå “jorden runt” och beroende på hur många poäng som registreras når de olika 

milstolpar. När hela företaget når ett visst mål får de en summa pengar. Lindblom har sett 

att det är de små sakerna i vardagen som har betydelse, exempelvis är personalen som är 

med i ett gruppass på gymmet med i utlottningen av biobiljetter där vinnarna dras under 

personalmöte. Det spelar då ingen roll om man tränar mycket, utan ett pass i månaden 

räcker för att vara med i utlottningen. Det är dessa typer av belöningar som Lindblom har 

märkt varit uppskattat hos personalen.  

 

4.3.9 Lönsamt ansvar 

Att införa ett hälsoprogram har för Meridium varit ett ganska stort beslut att ta. Eftersom 

de är konsulter och tar betalt per timme förloras intäkterna när personalen tränar under 

arbetstid. Lindblom hade en stark tro till att träningen skulle vara framgångsrik vilket den 

också varit. Att sätta siffror på det är däremot väldigt svårt att göra. De kan däremot utgå 
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från att hälsoprogrammet lett till, eller i alla fall bidragit till, mycket låg 

personalomsättning (det är i princip ingen som slutar) samt noll stressrelaterad 

sjukfrånvaro. Tillsammans med positiviteten och stoltheten över programmet från 

personalens sida gör att Lindblom upplever satsningen som personalekonomiskt lönsam.   

 

Lindblom menar på att varje individ har ansvaret över sin egen hälsa, men som företag är 

det en god idé att skapa bra förutsättningar till träning. Träningen ska inte vara tvingande 

utan snarare inspirerande.  

 

4.3.10 Framgångsfaktorer 

De många eldsjälar som finns i företaget tror Lindblom har varit den största bidragande 

faktorn till deras lyckade hälsoprogram. Han menar också att kontinuiteten i träningen är 

en viktig del. Det har också stor betydelse att se till att det finns en glädje och enkelhet 

till hälsoprogrammet.  

• Eldsjälar 

• Kontinuitet 

• Känna glädje och enkelhet till programmet 

 

4.4 A3 

A3 är ett privatägt företag och utgör en mix av IT och telekom. Företaget är baserat i 

Umeå och har 60 anställda. Vi intervjuade företagets HR-Chef, Johan Ählström.  

 

4.4.1 Hälsopromotion på arbetsplatsen 

A3 har ett detaljerat hälsoprogram som är uppdelat i två delar, där båda delarna är 

frivilliga. Ena delen innebär en friskvårdstimme som får nyttjas under arbetstid. Den 

andra delen omfattar ett program där medarbetarna som har en rutinmässig träning kan 

samla ihop upp till 6 dagars betald ledighet per år. Totalt är deltagandet på cirka 63%, 

varav 50% är med i det så kallade “programmet”.  

 

Friskvårdstimmen är en önskan från företaget att all personal ska medverka i. Den innebär 

att alla medarbetare har möjlighet att träna under arbetstid en timme per vecka. 

Motprestationen till detta är att de också måste träna lika mycket tid, alltså en timme, på 

sin fritid för att få erhålla en ny friskvårdstimme veckan därpå. Anledningen är att ingen 

ska kunna utnyttja timmen till att komma undan med arbetet. Om man inte skulle träna 
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på fritiden har företaget som system att man måste träna själv två timmar på fritiden för 

att få tillbaka friskvårdstimmen. 

 

I den andra delen som är friskvårdsprogrammet, kan medarbetarna välja att delta i för att 

kunna växla in träning mot extra betald ledighet. Detta är för att motivera anställda till 

ytterligare träning. Kravet som ställs är då att personalen måste träna minst 2,5 timme i 

veckan. Att det just är 2,5 timme beror på att de följt Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer av träning för god hälsa. Kravet är då att träningen måste ske vid minst 

två tillfällen under veckan vilket beror på att det ska finnas en kontinuitet. En timme av 

träningen får då läggas under friskvårdstimmen, resterande tid av träningen ska ske på 

fritiden. 

 

Tanken med programmet är att träningen ska vara både allsidig och kontinuerlig. För att 

uppfylla det har två olika träningsgrupper identifierats, pulshöjande och mindre 

pulshöjande träning. Medarbetarna ska inkludera minst 30 minuter av båda delarna i sin 

träning för att uppfylla kraven. Anledningen förklarar Ählström beror på att många som 

endast styrketräna inte får upp pulsen tillräckligt. Varför de ser den pulshöjande träningen 

så viktig är för att det framför allt är den sortens träning som ger de bästa och långsiktiga 

effekterna på hälsan enligt forskning säger Ählström.  

 

A3 har förutom detta även ett friskvårdsbidrag på 2500 kronor per år som personalen kan 

nyttja till exempelvis gymkort, simkort, spela golf eller annan träning.  

 

När satsningen drogs igång hade de ett antal föreläsningar med fokuset på varför man ska 

träna, hur det påverkar ens hälsa, kostens betydelse för hälsan med mera. Ählström ser 

dock en brist i att de idag inte har så mycket föreläsningar men vill se en förbättring där 

de har kontinuerliga föreläsningar om kost och hälsa. Andra hälsofrämjande satsningar är 

olika lopp som vissa har ett intresse för och då står A3 för anmälningsavgiften om de 

anmäler sig som en grupp.  

 

4.4.2 Utvecklingen av hälsoprogrammet 

Ählström började i företaget år 2013 och det fanns då en friskvårdstimme och 

friskvårdsbidrag. Han upptäckte dock att det fanns personer som tog en promenad i kavaj 

och finskor och ansåg att de varit på friskvårdstimme vilket inte Ählström tyckte var 

acceptabelt då tiden utnyttjades på fel sätt enligt honom. Om företaget ska stå för 
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friskvårdsbidrag och möjlighet att träna på arbetstid ska det finnas vissa krav menar 

Ählström. Han ansåg att en motprestation var nödvändig, alltså att personalen ska träna 

lika mycket på fritiden. Det fanns då en del som dessvärre slutade träna vilket inte var 

syftet. Programmet utvecklades då vidare till att också införa ett friskvårdsprogram där 

de som är aktiva med sin träning får ta ut ledig tid som belöning för träningen.  

 

I början av hälsoprogrammet räknade företaget pulstid på sin personal. De hade en 

grundtanke att pulsträning är det som är viktigt och alla skulle då uppnå en viss puls under 

en bestämd tid. Det visade sig dock bli alltför administrativt omständligt. Det byggde 

snarare hinder då en del inte ville träna med puls. Istället omformades upplägget till 

grupperna de har nu inom träningsprogrammet där en del är pulsträning och en annan del 

mindre pulsträning. De har också ändrat mätperioden de var tvungna att träna innan de 

fick ta ut ledig tid från 6 månader, till nuvarande två månader. Anledningen är att de insåg 

att det får påverkan på motivationen, två månader känns för personalen lättare och mer 

inom räckhåll att uppnå vilket gör dem mer motiverade.  

 

Ählström anser att mer resurser behöver läggas på hälsoprogrammet för att få fler att 

träna. En idé är att anställa en ansvarig person för friskvård och träning. Den personen 

skulle då fungera som en personlig tränare som kan lägga upp individuella 

träningsprogram och styra gemensamma träningar samt hålla i kontinuerliga 

föreläsningar. Är man ny med träning och ska komma igång finns det risk att snabbt sluta, 

men finns det då en träningsansvarig tror han att det skulle vara en framgångsfaktor. 

Ählström måste dock diskutera det vidare med ledningsgrupp och VD då det 

uppskattningsvis skulle innebära en tjänst på 75%.  Han vill även att det sker en 

förändring i att företaget uttalar sig mer om att hälsoprogrammet är en del av företaget 

och därmed en del av personalens arbetsuppgifter, att alla får betalt för att utföra det.  

 

Ett problem som uppstått då företaget inte har obligatorisk träning är att en större grupp 

av personalen inte tränar. Cirka hälften av personalen utnyttjar hälsoprogrammet vilket 

innebär att det är en ganska stor grupp som inte gör det. Företaget har mycket blandade 

åldrar och den avdelning som har sämst aktivitet är kundservice där ungefär 40 personer 

jobbar och medelåldern ligger på cirka 20 år. Ählström får ingen tydlig helhetsbild till 

varför vissa medarbetare inte vill träna trots att de analyserat, samtalat med dem och 

uppmuntrat till träning. De vill helt enkelt inte och saknar intresse för det. Den lediga tid 
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som erbjuds verkar inte heller vara tillräckligt motiverande. Ählström ser dock inte 

belöningssystemet som ett problem då han och ledningen anser att ledighet är ett attraktivt 

erbjudande och kommer därför inte göra några förändringar i detta. Han tror snarare att 

det handlar om att jobba på att skapa en inre motivation hos dem. Genom att anställa 

någon som kontinuerligt jobbar med hälsoprogrammet tror han skulle ge effekt då den 

personen då kan styra upp gemensamma träningar och fungera som en personlig tränare.   

 

Att skapa en kultur kring träning och hälsa anser Ählström vara av mycket stor vikt genom 

att bland annat ofta prata om det. Ledningen försöker vid många tillfällen uppmuntra till 

träningen men han tror att personalen själv måste inse träningens positiva effekter för att 

det ska fungera på lång sikt. Ählström menar att det inte går att tvinga någon till att träna. 

Han tror dock på att det går att skapa positiva grupptryck, lyckas de få med några av dem 

som inte tränar är chansen större att andra också börjar inse att det är dags för dem att ta 

tag i det också. 

 

Vid frågan om han skulle kunna tänka sig att företaget inför obligatorisk träning svarar 

han att han är lite emot det, han tror inte på att tvinga människor till träning. Om det skulle 

fungera tror han att det måste vara satt i kulturen att ”här tränar vi”, vilket inte är fallet 

för A3 i dagsläget.  

 

4.4.3 Målet med hälsoprogrammet 

Det huvudsakliga målet med A3s hälsoprogram är att all personal ska må bra. De vill ha 

pigg personal på jobbet vilket också förmodligen gör dem piggare även när de kommer 

hem från jobbet. Tanken är att om ett välmående kan skapas som personalen även bär 

med sig utanför jobbet känner de förhoppningsvis större glädje att gå till jobbet samt mer 

alerta och utvilade. För företaget är det viktigt att personalen känner att de orkar med sin 

fritid och inte enbart jobbet. Utöver det har A3 även ett mål om att bli en attraktivare 

arbetsgivare med hjälp av sitt hälsoprogram säger Ählström. 

 

4.4.4 Märkbara effekter  

Ählström har märkt av att de avdelningar där fler är med och tränar hittar på fler 

gemensamma aktiviteter tillsammans i sin träning vilket gynnar gruppsammanhållningen. 

De som använder sig av träningsprogrammet har dessutom visat sig vara mycket nöjda. 

Han har även märkt av en stor positiv effekt i att träningsprogrammet har blivit omskrivet 

där det framhävs att de är ett företag som värderar friskvård högt vilket har lett till positiv 
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respons och ökat intresse från arbetssökande och andra företag. Detta har på ett vis skapat 

ett varumärke och blir då en del av deras arbetsgivarerbjudande.  

 

Ählström tror på att hälsoprogrammet är ett långsiktigt mål som de inte får ge upp. Han 

tar upp att det är enkelt att haka upp sig på vad det egentligen ger för effekter. De vet 

kanske inte effekterna just nu men om A3 lyckas arbeta in hälsotänket i företaget så att 

det blir en naturlig del av kulturen vilket leder till att majoriteten vill träna och är 

delaktiga, tror han att det får stora effekter men att det kommer ta tid. Han belyser även 

vetskapen, med utgångspunkt ur forskning, och känslan av att träning har positiva effekter 

på både individ och företag. Någonstans måste företaget lita på att det resulterar i bra 

effekter och utefter det tillsätter företaget de resurser som anses nödvändiga.  

 

4.4.5 Styrning av hälsoprogrammet  

Hälsoprogrammet styrs av ledningen samt HR-avdelningen. Ansvarsområdet ligger hos 

HR-avdelningen som arbetar med programmet och följer upp samt delar ut ansvaret till 

respektive avdelningschef. Allt är dock förankrat i ledningsgruppen, som måste 

godkänna  innan något nytt tas i bruk. Ählström anser att de flesta av cheferna är duktiga 

på att ta sig tid till kontinuerlig träning, han tror dock att de skulle kunna ställa ännu högre 

krav på dem till träning, framför allt för att kunna fungera som förebilder för sina 

medarbetare. 

 

Varje avdelningschef har i uppgift att få sin personal till att träna samt följa upp. Vissa 

grupper är svårare att styra till träning, till exempel kundservice-gruppen som har 

telefontider att passa. Ählström tror att ledarnas egen inställning till träning påverkar 

programmet mycket. Finns det inget intresse hos dem att schemalägga sin 

friskvårdstimme eller prata om träningen för att föra budskapet vidare tror Ählström att 

konsekvensen skulle bli att färre tränar. Att de som styr hälsoprogrammet har ett 

personligt intresse för träning ses som en bidragande faktor för ett lyckat program.  

 

4.4.6 Företagskulturen som styrmedel 

A3 är en ny organisation då två företag gick ihop i januari 2017. De har därför jobbat 

mycket med att få ihop respektive företagskultur men har ännu inte lyckats sätta den 

gemensamt. De önskar att skapa friskvårds- och träningstänk som en naturlig del av 

kulturen. Ena företaget hade arbetat med hälsoprogrammet en längre tid, medan det var 
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nytt för det andra. Att ändra beteenden tar tid men Ählström beskriver att företaget som 

innan inte arbetat med hälsopromotion är positivt inställda till det.  

 

För att arbeta in hälsoprogrammet som en del av kulturen anser Ählström att kulturen i 

grunden måste komma från medarbetarna. A3 kan ge förutsättningar för att göra 

medarbetarna mån om sin hälsa men någonstans måste de känna ett driv till att leva upp 

till det som individer. Det är viktigt att som företag kontinuerligt prata om hälsan och dess 

effekter samt att uppmärksamma medarbetarna att företaget anser det viktigt att de tränar. 

Likaså att kontinuerligt följa upp det ser Ählström som en viktig del för att lyckas. Att 

anordna fler föreläsningar med fokus på kost och hälsa tror han också skulle få betydelse 

för att stärka träningskulturen i företaget. 

 

Ählström skulle även kunna tänka sig att vid anställningsintervjuer informera att 

träningen är en del av deras kultur och ställa frågan hur personen ställer sig till det. Får 

han svaret att de inte tycker om att träna skulle de kunna säga att A3 kanske inte är 

företaget för dem i så fall. På så sätt anser han att man kommit långt med sitt 

hälsoprogram.  

 

4.4.7 Mätning och uppföljning 

All personal som väljer att ha friskvårdstimme och eventuellt delta i 

friskvårdsprogrammet får låna en träningsklocka av företaget. De använder en Polar-

klocka och genom Polars hemsida skapar personalen en personlig sida där de lägger upp 

sina uppgifter och registrerar träningarna. Under träningen synkroniseras klockan med en 

app i telefonen och på så vis registreras det även på hemsidan. Klockan ställs in på vad 

för typ av träning som utförs samt hur länge man sedan tränat. Varje avdelningschef 

lägger upp en ”coach-sida” där medarbetarna bjuds in och chefen kan på så vis se vilka 

som tränat eller inte.  

 

Mätperioden för programmet löper under en tvåmånadersperiod och efter den tiden får 

medarbetarna ta ut sin intjänade lediga tid. I och med att företaget använder sig av ett 

datorprogram som är synkroniserat med pulsklockorna möjliggör det för företaget att få 

fram information om hur många som tränar, vad de tränar och hur ofta. Företaget har dock 

inget integrerat mätsystem idag och Ählström menar på att om de ska börja mäta 

hälsoeffekterna måste de mäta över en längre tid. Det går inte att endast mäta över till 
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exempel en sexmånadersperiod då det är för kort tid för att generera trovärdig 

information.  

 

A3 utför två stora medarbetarundersökningar per år samt en mindre varje månad. I varje 

undersökning finns en del som berör hälsa. De ställer då frågor om friskvårdstimmen, 

bland annat om de deltar, om träningen är pulshöjande och hur mån de är om sin kost och 

så vidare. Det kan också handla om ork och energi på och efter jobbet. De har endast sett 

mindre förändringar i resultatet, det ligger relativt konstant bland de som aktivt deltar.  

 

Ählström ser inget behov av att följa upp faktorer som sjukskrivningar, utan han anser att 

många olika faktorer spelar in på det och menar på att även de som tränar tillräckligt blir 

förkylda på vintern eller kan ändå drabbas av magsjuka och så vidare.  

 

4.4.8 Styrning genom incitament 

Belöningssystemet består av förmånen som friskvårdstimmen genererar i form av att få 

träna på arbetstid. Deltar personalen dessutom i friskvårdsprogrammet får de ut betald 

ledig tid, maximalt 6 dagar på ett år, mot att de uppnår kravet att träna 2,5 timme i veckan 

på fritiden. Träningsklockan har dessutom visat sig vara mycket uppskattad hos 

personalen. Märker de att vissa inte tränat under ett antal månader pratar de med personen 

i fråga om hur det går och om de har för avsikt att fortsätta träna, klockan är nämligen 

kostsam och de vill annars att personen lämnar tillbaka den. Oftast får de då som respons 

att de ska börja träna igen för att inte behöva ge ifrån sig klockan. Den skapar alltså en 

viss motivation till träningen.  

 

4.4.9 Lönsamt ansvar 

Ählström upplever det absolut som personalekonomiskt lönsamt att investera i hälsa för 

företaget och vill peka på att all forskning visar på att träning är bra. Han ser det därför 

som en självklarhet att investera i.  

 

4.4.10 Framgångsfaktorer 

För att få ut positiva effekter av hälsoprogrammet trycker Ählström på vikten av 

kontinuitet i träningen. Att företaget gjorde om tidsperioden för träningen innan 

personalen kunde ta ut sin ledighet, från 6 till 2 månader ser Ählström som en framgång 

då personalen fick bättre motivation då det upplevdes som lättare att uppnå.  
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• Kontinuitet  

• Kortare mätperioder  
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5  Analys 
 

I detta kapitel kommer teori från referensramarna sammankopplas med det insamlade 

materialet från intervjuerna, för att stegvis analysera och uppmärksamma intressanta 

förhållanden i styrningen av hälsopromotion. Analysen tar utgångspunkt ur studiens 

forskningsfråga för att fortsättningsvis besvara studiens syfte. 

 

5.1 Val av styrmix  

Enligt teorierna, som bland annat Lindvall (2011) presenterar, har verksamhetens 

struktur, strategi och styrsystem ett ytterst starkt samband som bör anpassas efter 

varandra. Tabellen nedan visar hur styrningen av hälsopromotion ser ut i varje enskilt 

företag för att illustrera hur olika styrmedel kan relateras samt för att tyda samband 

däremellan.  

 

Tabell 1. Summerad information om företagens hälsoprogram samt styrmedel 

 

Som också förklaras, belyser den moderna verksamhetsstyrningen hur filosofier inom 

varje organisation influerar val och utformning av de olika styrmedlen. Bruzelius och 

Skärvad (2017) hävdar att företagsfilosofin blir en central utgångspunkt för vilka metoder 

och verktyg som används i styrningen för att passa varje enskild verksamhet.  

 

Detta är något som även har återfunnits när vi undersökt hur de olika företagen arbetar 

och styr hälsopromotion på arbetsplatsen. I de fyra företag som undersökts har samtliga 

arbetat med hälsopromotion, men styrningen av den har sett ut på olika sätt för att 

Hälsoprogram Kalmar Vatten Rotpartner Meridium A3 
Form Obligatoriskt Obligatoriskt Frivilligt Frivilligt 

Deltagande 90% 90% 50% 63% 

Antal anställda 95 25 40 60 

Incitamentssystem Ja 

(löneutveckling) 

Nej  

(ej finansiellt) 

Nej  

(ej finansiellt) 

Ja 

(Ledighet) 

Kontroll Hög Låg Låg Hög 

Strategi som: Plan Handlingsmönster Handlingsmönster Handlingsmönster 

Mål Inga 

belastningsskador 

Konkurrenskraft Välmående Välmående 

Vägen till målet Styrka Syreupptagning Regelbunden 

träning 

Regelbunden 

träning 

Hälsokultur Stark  Medel/Stark Stark Medel/Svag 

Hälsoprogram år 11 2 10 5 

Föreläsningar Ja  Ja Ja Nej 
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anpassas efter hur varje verksamhet fungerar. Både Kalmar Vatten och Rotpartner har 

obligatorisk träning som en del av deras hälsopromotion, men deras styrverktyg har 

utformats på olika sätt. Även om fysisk träning är obligatorisk hos Rotpartner har det 

ingen direkt kontrollering av deras medarbetares träning. Kalmar Vatten har 95 anställda 

jämfört med Rotpartners 25 stycken, vilket visar på att Kalmar Vatten är ett större företag 

där strukturen också ser annorlunda ut. Där kan även behovet av kontroll komma från. 

Det skulle också kunna förklaras hänga ihop med den styrmix som företagen tillämpar. 

Incitamentssystem används i Kalmar Vatten, men inte i Rotpartner, vilket också kan 

medföra behovet att följa upp och kontrollera träningen på ett annat sätt. Om vi ser till 

A3 har de också hög grad av kontroll tillsammans med ett incitamentsystem.  

 

I Meridium och A3 är träningen frivillig men även här finns det stora skillnader i 

styrningen av hälsopromotionen. A3 har ett detaljerat system som motiverar genom 

möjligheten att uppnå 6 dagars extra ledighet. För att styra detta har företaget en 

förhållandevis stark kontroll över hur medarbetarna ska träna, trots att det är frivilligt. 

Meridium har en lägre kontrollgrad och kontrollerar inte hur deras medarbetare tränar. 

De vill istället inspirera personalen till hälsa och motiverar genom samhörighet samt 

möjligheten till att nyttja arbetstiden åt träning. 

 

Om de olika parametrarna inom styrningen inte samspelar finns det en stor risk för 

friktion inom verksamheten som kan resultera i ett ineffektivt styrande och användning 

av resurser menar Lindvall (2011). Det här är något vi ser har förtydligats i praktiken 

genom fallen av de olika företagen.  

 

A3s struktur förändrades i samband med att de gick ihop med ett annat företag, det 

infördes då två företagskulturer och styrsystem som ska bli till en. Det kan då bli 

nödvändigt att justera styrparametrarna för att samspela och på så sätt hitta ett nytt 

gemensamt förhållningssätt för den nya organisationen och dess medarbetare. Lika viktigt 

blir det att använda styrmedel som samspelar med resterande styrmedel. Meridium är en 

verksamhet som till stor del styrs underifrån och med engagemang från medarbetarna. 

När ett obligatoriskt träningsprogram infördes uppkom friktioner då det styrsättet inte 

stämde överens med de existerande. Ett krav på träning kan då istället hämma det egna 

engagemanget istället för att driva det framåt.     
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Efter denna överblick kommer vi vidare i detta kapitel att diskutera de olika styrmedlen, 

vad de har sett haft för inverkan, hur de kan variera i kombination samt vad det får för 

betydelse för styrningen av hälsopromotion. 

 

5.2 Strategi - Vägen dit! 

Bengtsson och Skärvad (2012) förklarar strategi som en välformulerad handlingsplan för 

att leda vägen mot långsiktiga mål. Både målformulering och strategiformulering blir 

således centrala utgångspunkter för varandra. Lindkvist et al. (2014) menar att det utgör 

ett viktigt verktyg för ledningen för att styra ur ett långsiktigt perspektiv och kunna möta 

den hårdare konkurrensen idag. 

  

Det visade sig att användningen av tydliga strategiformuleringar varierade mycket mellan 

de undersökta företagen. Rotpartner var i början osäkra på vad de ville uppnå med sitt 

hälsoprogram och hade inte någon klar målbild, men som var något som växte fram med 

tiden. Det går i linje med hur De Wit och Meyer (2010) förklarar att strategier växer fram 

med tiden som ett flexibelt beteendemönster för att anpassas till nya mål. 

  

Som Bengtsson och Skärvad (2012) också förklarade har målbilden och strategi en stark 

koppling. Detta märktes av när vi analyserade de fyra företagen och hur de arbetade med 

hälsopromotion. De företag som hade en klarare målbild kunde också formulera vägen 

dit genom tydliga strategier. Genom att bryta ner målbilden till mindre delar går det att 

finna faktorn som blir nödvändig för att uppnå helhetsmålet. Fredrik Olsson från 

Rotpartner berättar att de var osäkra i början på vad de behövde uppnå, därför var också 

målet och strategin otydlig. De lyckades senare bryta ner målbilden och identifiera 

syreupptagningsförmågan som en påverkningsbar faktor för att uppnå deras helhetsmål 

om att bli piggare och kreativare, för att på så sätt också bli konkurrenskraftigare på 

marknaden. Pulshöjande träning och kompetensutbildning kunde sedan fastställas som 

aktiviteter för att förbättra syreupptagningen.  

 

Kalmar Vatten har lyckats konkretisera målet om att pensionera friska medarbetare 

genom att ingen ska drabbas av belastningsskador. För att uppnå detta har de pekat ut 

styrka som den faktorn som kan leda dem och deras medarbetare mot målet. Regelbunden 

träning har i sin tur blivit aktiviteten som ska stärka medarbetarna.  
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Både Meridium och A3 har välmående i stort som helhetsmål, vilket kan behövas brytas 

ner i ytterligare faktorer för att skapa en klar strategi så medarbetarna vet vad som ska 

göras för att nå dit. 

 

Figur 6. Figuren illustrerar hur strategin bryts ner i faktorer och aktiviteter för att vägleda till målet. 

 

5.3 Företagskulturen  

Vi har diskuterat företagskulturens betydande roll i styrningen av ett företag liksom att 

alla företag innehar en unik kultur. VD:n för Meridium, Mats Lindblom, framhävde att 

deras kultur har varit direkt avgörande för hälsoprogrammet eftersom de har ett tänk att 

sätta medarbetarna först samt att det redan fanns ett intresse för friskvård hos många av 

medarbetarna. Som Schein (2004) beskriver det skapas kulturen utifrån bland annat 

normer och värderingar och för Meridium har detta inneburit en kultur där de tror på 

morot framför piska. En stor del av personalen har en vilja att driva på arbetet och komma 

med idéer för vidare utveckling vilket också har skapat kulturen. Att personalen agerar 

på så vis är enligt Norling (1993) en framgångsfaktor för ett företags kultur eftersom det 

överensstämmer med företagets intresse.   

 

Schein (2004) tar upp ledarens centrala roll i att bygga en hållbar företagskultur och 

Alvesson (2009) menar på att ledaren har stor påverkan på kulturen vare sig agerandet 

sker medvetet eller inte. Medarbetarnas handlingar påverkas därefter. När Lindblom 

implementerade hälsosatsningen uppfattade han det som ett naturligt steg eftersom de har 

en kultur där personalen sätts först. Detta kan alltså ses som att kulturen byggs på 

ytterligare. Den obligatoriska träningen Lindblom först ville implementera i företaget 

möttes dock av mothugg från personalen eftersom företaget har en icke tvingande kultur 
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och accepterades därför inte. Det visar på hur kraftfull kulturen är i ett företag och 

Lindblom var istället tvungen att anpassa sina planer utefter kulturen.  

 

I A3 gick två företag ihop i januari 2017 och deras gemensamma kultur har därför ännu 

inte satts. Ena företaget hade redan arbetat med hälsopromotion men för det andra var det 

nytt. Tanken är nu att hälsotänket ska bli en del av den gemensamma kulturen. Att 

förändra en företagskultur är en process som tar långt tid (Hanson, 2009). Schein (2004) 

förklarar att ledaren ibland måste förändra kulturen för att lyckas göra den hållbar. A3s 

HR-chef Johan Ählström resonerar att för att lyckas med detta måste de kontinuerligt 

prata om hälsan och dess effekter samt att göra personalen uppmärksam på att företaget 

tycker det är viktigt att de tränar. Genom att satsa på fler föreläsningar om kost och träning 

kan de förmedla betydelsen och integrera det i personalens tänk. Det går i linje med 

Samuelsons (2013) diskussion att ett sätt att få personalen att agera mot företagets mål är 

genom utbildning och information och på så sätt få in ett önskat beteende hos personalen. 

Ählström säger även att han vid anställningsintervjuer kan tänka sig att informera om att 

träningen är en viktig del av A3s kultur och ta reda på hur personen ställer sig till det och 

ger därför redan från start medarbetaren en förståelse över vad som gäller i deras företag.  

 

Då Kalmar Vatten har arbetat med sitt hälsoprogram i drygt tio år har det blivit väl 

integrerat i deras kultur. Norling (1993) diskuterar vikten av att värderingarna ledningen 

vill ha i företaget är väl förankrade hos medarbetarna för att de ska kunna fungera som 

ett styrinstrument. Detta har Kalmar Vatten lyckats bra med eftersom det både är väl 

integrerat i styrkortet och är även en stor del av andra mål i företaget. Träning och hälsa 

har blivit inpräglat hos personalen som en del av deras arbete och HR-chefen, Linn 

Sjögren, tycker det finns ett bra engagemang hos personalen.  

 

I Rotpartner fanns ett intresse för träning redan innan hälsosatsningen implementerats 

vilket gjorde att det redan fanns en bra grund i kulturen att utforma programmet på. 

Genom att träningen är obligatorisk och att de kontinuerligt har föreläsningar om kost och 

hälsa gör att betydelsen för hälsan förmedlas och kulturen stärks, vilket Samuelson (2013) 

kan stärka då han menar på att genom föreläsningar kan agerandet arbetas in i 

“ryggmärgen” hos personalen. I kontoret märks dessutom den positiva inställningen till 

träning och ledarna sitter på ett genuint intresse för träning, vilket också var anledningen 

till att det påbörjades ett arbete med hälsoprogrammet.  
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Ur de fyra praktikfallen har vi kunnat klargöra att alla företag anser att kulturen har en 

mycket betydande roll för hälsoprogrammet. Meridium var tvungna att anpassa sitt 

hälsoprogram efter kulturen, A3 känner att kulturen runt hälsa behöver stärkas för att få 

fler att delta i sitt program. Kalmar Vatten har lyckats bygga fram en hälsokultur och idag 

ser personalen det som en naturlig del av befattningen och kulturen. Rotpartner lät 

personalens redan existerande intresse för träning, och därmed till viss del företagets 

kultur, ligga till grund för utformningen av hälsoprogrammet.  

 

5.4 Belöningssystem och motivation  

Som Arvidsson (2005) beskriver det så är syftet med belöningssystem att få en effektiv 

verksamhet som kan överleva på lång sikt genom att skapa rätt motivation hos personalen. 

Han menar också på att det inte finns något “bästa” belöningssystem för företag utan 

dessa måste anpassas efter det enskilda företagets mål och strategier. 

  

Rotpartner och Kalmar Vatten jobbar båda med obligatorisk träning. Rotpartner använder 

dock inga incitament i sitt program utan belöningen sker i form av uppmärksamhet och 

ett offentligt tack. Det beror dels på att det inte är den formen av styrning de har i företaget 

och Olsson tror också att fusk skulle uppstå bland medarbetarna för att nå upp till 

belöningen. Det skulle i så fall, till skillnad från dagens läge, innebära ett behov av att 

kontrollera medarbetarnas träning vilket går emot deras filosofi. De har därför inga planer 

på att införa incitament utan information och utbildning ses istället som en nyckel till att 

få personalen att delta. 

  

Kalmar Vatten använder sig av ett incitament i form av extra löneökning. För att 

incitamentet ska fungera följer de upp medarbetarnas träning genom närvaroutdrag från 

gymmen. De har även fystest och medarbetarenkäter för att mäta de anställdas 

hälsoutveckling genom eget utformat KPI samt för att få en tydligare bild av de anställdas 

åsikter om hälsoprogrammet. Utöver det följer de kontinuerligt  upp sjukskrivningar och 

personalomsättning som att uppmärksamma eventuella samband. Genom dessa 

uppföljningar får de fram varje individs process och kan då jämföra mot målet hur det går 

och om ytterligare åtgärder är nödvändiga. För Kalmar Vatten har belöningssystemet 

fungerat bra och är väl inarbetat hos personalen, det finns därför inga planer på att 

förändra det. En annan strategi är att anmäla företaget till olika lopp då det kan skapa en 
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klarare målbild med träningen samt att personalen peppar varandra. Anthony et al. (2014) 

tar upp att få känna sig utmanad ökar många gånger motivationen. De tar upp just många 

människors intresse för sport i olika former som en utmaning privat och menar att det kan 

implementeras på arbetsplatser i syfte att skapa en känsla av utmaning även där. Att 

Kalmar Vatten anmäler sig till olika lopp och har träning under arbetstid är ett bra 

exempel på detta. Med hälsoprogrammet har Kalmar Vatten hela tiden varit tydlig med 

sin huvudsakliga målbild att minska och förebygga belastningsskador samt att pensionera 

friska medarbetare. Detta leder till en ökad förståelse hos medarbetarna att förstå deras 

personliga vinst med programmet. 

  

A3 och Meridium jobbar båda med ett frivilligt träningsprogram. A3 har till skillnad från 

Meridium valt ett incitament som innebär betald ledighet. För att kunna ha ett så pass 

generöst belöningssystem har de blivit tvungna att ha noggranna kontinuerliga 

uppföljningar för varje individs aktivitet. Detta kostar både pengar, i form av en 

träningsklocka, samt tid i form av den kontinuerliga uppföljningen. Det har bidragit till 

att ungefär hälften av personalen deltar i programmet. Meridium jobbar med små 

belöningar i vardagen vilket har uppskattats av personalen och även där har de sett att 

ungefär hälften deltar. Då deras belöningar varken är särskilt kostsamma eller 

tidskrävande jobbar de inte med någon uppföljning. Det passar heller inte in på deras fria 

kultur att arbeta på ett kontrollerande sätt. 

  

Cäker och Olve (2013) tar upp frågan om medarbetarna behöver motiveras genom 

belöningssystem då konsekvenserna blir att det kostar pengar. Meridium har hittat en 

metod som fungerar för dem då det uppskattas av personalen och de innehar dessutom en 

friskvårdskultur som passar för hälsoprogrammet. Det är dock ungefär hälften av 

personalen som aktivt deltar i programmet vilket ändå gör att visst utvecklingsarbete vore 

nödvändigt. Cäker och Olve diskuterar Principal-agent-teorin som stödjer användandet 

av belöningssystem vilket syftar på antagandet att medarbetarna inte har samma intressen 

som företagsledningen. Ledningens mål måste tydligt kommuniceras och helst kunna 

mätas. På så vis vet personalen vad som förväntas av dem samt att en belöning följer om 

målet uppnås. Genom detta skulle fler av Meridiums personal kunna motiveras till 

träningen. Å andra sidan kan ett problem uppstå eftersom det blir nödvändigt med kontroll 

av belöningssystemet, vilket går emot företagets fria kultur. På liknande sätt resonerar 

alltså Rotpartner, skulle de införa kontroll över deras incitament går det emot 
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värderingarna som finns i företaget och väljer då hellre en strategi som innebär frihet 

under ansvar.   

  

Målet för A3 är det allmänna välmåendet samt att personalen ska vara pigga både på 

arbetet och fritiden. Belöningssystemet har bidragit till ett deltagande på 63% i 

friskvårdstimmen och 50% i friskvårdsprogrammet. För en större del av organisationen, 

kundtjänstgruppen, verkar belöningssystemet dock inte tillräckligt motiverande och som 

ett komplement till detta pratar Ählström om att försöka skapa en inre motivation hos 

medarbetarna för att få fler att delta. 

  

Vi anser att med ett frivilligt träningsprogram blir den inre motivationen i stort sett 

avgörande. Självfallet bör företag som även jobbar med obligatorisk träning försöka 

skapa en inre motivation hos sina medarbetare. Som Faskunger (2013) tar upp utgör 

motivation motorn till att vilja påbörja och bibehålla en förändring. Människor känner ett 

eget driv och självförtroende till att fullfölja något när de innehar en inre motivation till 

det. Motivationen är stark då man gör något av egen vilja och inte i tvingande form från 

någon annan. Faskunger diskuterar också den inre motivationen som direkt avgörande 

vid arbete med beteendeförändring kopplat till fysisk aktivitet. Ählströms förslag är att 

anställa en person i företaget som kan fungera som en personlig tränare som därmed kan 

jobba närmare inpå varje individ med deras träningsutveckling. Faskunger (2013) 

förklarar att ett sätt är att utgå från vad personen är motiverad till och lyfta fram individens 

motiv till träning, exempelvis förebygga skador. Genom de motiverande samtalen kan 

medarbetaren själv välja sina framtida vanor och det möjliggör att själv komma med 

åsikter och förslag på lösningar vilket är en viktig framgångsfaktor i skapandet av den 

inre motivationen. Ählström menar också på att om man kan lyckas få med några som 

tidigare haft dålig motivation till träning, är det större chans att det skapar ett positivt 

grupptryck då chansen blir större att även andra börjar inse att det också är dags för dem 

att börja delta. 

 

5.5 Ledarens roll 

Likt Bredmar (2011) beskriver ska just ledaren uppmuntra, vägleda och styra personalen 

mot målet. De hanterar risker, lär sig av framgångar och tar ett tydligt ansvar. Alla de 

företag vi intervjuat anser att ledarna fyller en viktig funktion i att agera förebilder, den 

egna inställningen till träning får också betydelse. Med en positiv inställning som ledare 
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är det lättare att få med fler av personalen att träna menar Ählström på A3. I Meridium är 

företaget decentraliserat och ledarens roll mindre tydlig. Där kommer många initiativ 

underifrån och ledningen är redo att testa de flesta idéer från dem. Lindblom menar dock 

på att det ändå är viktigt att ledaren har ett ansvar som förebild och visar vägen för 

personalen. Sjögren på Kalmar Vatten framhäver en bild av ledaren som stöttande för 

personalen, framför allt i form av individuella samtal med personalen där de får uttrycka 

hur det går och upplever hälsoprogrammet. Olsson menar på att en viktig roll för honom 

i Rotpartner är att kontinuerligt driva på arbetet med hälsoprogrammet till respektive 

avdelningschef.  

 

5.6 Förändringsarbetet - en långsiktig process 

En verksamhet kan vara i behov av en förändring på grund av många olika anledningar 

förklarar Sveningsson och Sörgärde (2012) och även i förändringsarbetet finns det olika 

perspektiv att ta hänsyn till. Två perspektiv förändringsarbetet kan ses ur är förändring 

som en process eller rationell plan.  

 

Tabell 2.  Visar hur de olika verksamheternas förändringsarbeten skiljer sig åt. 

  

Som Sveningsson och Sörgärde (2012) nämner kan ett förändringsbehov uppstå på grund 

av olika anledningar och tillvägagångssättet för att införa ett nytt beteende har varierat i 

de fyra företagen. I alla företag var det främst inre faktorer som framkallade 

förändringsbehovet. I Kalmar Vatten kom behovet från problem med att personal 

tvingades omplaceras på grund av belastningsskador. Hos Meridium kom 

påtryckningarna från VD:n själv som kände ett ansvar som arbetsgivare att tillhandahålla 

medel för medarbetarnas välmående. Liknande var det hos A3, där såg dock HR-chefen 

att det friskvårdsprogram som redan fanns etablerat inte fungerade effektivt nog och såg 

det som ogynnsam resursförbrukning om de inte kunde ställa några motkrav tillbaka. 

Därför såg han behovet att utveckla programmet ytterligare. Hos Rotpartner var det både 

yttre och inre faktorer som stimulerade förändringsbehovet. Yttre påtryckningar kom från 

Förändringsarbete Kalmar Vatten Rotpartner Meridium A3 

Förändringsfaktor  Belastningsskador Konkurrenskraft Välmående Resursförbrukning 

Påtryck/faktor  Inre Yttre + Inre  Inre Inre 

Strategi Rationell plan Process Process Process 

Sätt  ”Experimentet” Inkrementellt Drastiskt Testat sig fram 

Motstånd Lågt Lågt Högt (först) Lågt 

Form  Obligatoriskt  Obligatoriskt  Först 

obligatoriskt 

Frivilligt  
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marknaden om att kunna leverera konkurrenskraftigare tjänster än konkurrenterna, dels 

kom den från ledningens insikt om att öka kreativiteten för att kunna besvara marknadens 

krav. 

  

Vi har kunnat tolka det som att Kalmar Vatten gått tillväga genom en mer rationellt plan 

av förändringsarbetet medan de andra tre företagen tillämpat ett processperspektiv. 

Oavsett om förändringsprocessen utgår ifrån process- eller ett planeringsperspektiv kan 

vi tyda att det är viktigare att få med personalen på planerna. Detta görs genom att 

reducera motståndet som Mintzberg och Quinn (2008) nämner. Som Hanson (2009) tar 

upp, är hälsopromotivt arbete starkt förankrat i kulturen och arbetsplatsen på det specifika 

företaget. För att reducera medarbetarnas motstånd bör programmet därför arbetas in i 

kulturen för att bli accepterat.  Kalmar Vatten började med att införa programmet på prov 

under tre år. Det tillvägagångssättet beskriver Lindkvist et al. (2014) får det nya 

förändringarna att verka mindre drastiska och blir då lättare för de anställda att acceptera. 

Mintzberg och Quinn (2008) nämner också en inkrementell implementeringsstrategi som 

effektiv. Det kunde vi se hos Rotpartner som förklarade att de hade översikt med 

medarbetarna och de nya träningskraven i början och kunde införa de nya vanorna på ett 

stegvis sätt. Successivt kom dem att skapa en egen vana till det i takt med att det blev 

accepterat som en del av företagskulturen. 

  

Meridium däremot började med att drastiskt införa kravet på obligatorisk träning och 

möttes direkt av motstånd från medarbetarna och blev då tvungna att ta ett steg tillbaka 

för att byta förändringsstrategi. De valde att övergå till en frivillig form som också 

passade bättre in på företagets filosofi, där engagemanget ska vara en drivkraft. Det 

drastiska tillvägagångssättet byttes istället ut mot en händelsestyrd strategi där företaget 

fick medarbetarnas acceptans genom att ta mindre steg och prova sig fram. A3 kom fram 

till det system de har idag genom att testa olika lösningar för hur programmet skulle 

utformas. De fortsätter ständigt att försöka utveckla och förbättra programmet, samtidigt 

som det ska bli en del av den nya kulturen. Både kultur och beteende tar lång tid att 

förändra, något Hanson (2009) även tydliggör. 

  

Med detta har vi kunnat se sambanden mellan att införa drastiska krav på nytt beteende, 

i form av träning, och graden av motstånd. Att succesivt införa ett nytt beteende i kulturen 

har visat sig ha bättre genomslagskraft än plötsliga krav. Även att införa det genom så 
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kallade ”experiment” eller tester får effekten av att medarbetarna får tid på sig att 

acklimatiseras och skapa ett samtycke.   

 

5.7 Mätningens betydelse 

För att uppmärksamma viktiga förhållanden och tillsätta åtgärder får mätning en central 

funktion, något som Lindvall (2011) även klargör. Mätning har också en stor betydelse 

för att signalera vad som är av värde för företaget och hjälper andra aktörer att orientera 

sig kring frågan. Detta är något vi har sett att A3 saknar och på grund av det tror vi att de 

kan gå miste om viktiga samband samt att uppföljningen kan falla efter. Det skulle kunna 

vara till hjälp att specificera och fokusera deras mål ytterligare för att utifrån det ta fram 

något som kan bli centralt för dem att mäta och följa upp. Däremot använder företaget ett 

avancerat system för att kontrollera och följa upp medarbetarnas träning men utför ingen 

sorts mätning. Med det har de goda hjälpmedel att införa det. 

  

Mätning Kalmar Vatten Rotpartner Meridium A3 

Mätning  Ja Ja Ja  Nej 

av Hälsoutveckling  Syreupptagning Trivsel - 

Genom  Fystest, Enkät  Cykeltest Enkät - 

Mätetal/ 

KPI 

Hälsostatus,  

IPH-index 

Vo2 max 

(syreupptagning) 

Happy-index - 

 

Tabell 3. Illustrerar vilka mätmetoder varje företag använder inom hälsopromotionen. 

 

Kalmar Vatten är ett företag som genom mätning och uppföljning försöker finna 

meningsfulla samband till deras hälsopromotion. Genom återkommande fystester har de 

kunnat följa medarbetarnas hälsoutveckling. Sjukfrånvaro utgör ett intressant förhållande 

att iaktta, trots att det knappast går att göra några direkta kopplingar på grund av att det 

finns många faktorer som spelar in och inte alla går att påverka med bättre träning. 

Kvantitativa resultat i verksamhetsstyrningen kan vara svåra att återkoppla till 

hälsopromotion men genom egna mätetal har både Meridium och Kalmar Vatten hittat 

ett sätt att följa upp kvalitativa data som hälsa och välmående. Även Rotpartner har hittat 

ett användbart mätetal för att konkretisera deras mål.  

 

Detta är något vi tror blir avgörande för att kunna mäta vad hälsopromotionen på 

arbetsplatsen bidrar med, samtidigt som medarbetarna kan se skillnaden och får en känsla 

av vilken betydelse det har för verksamheten. Det ger även möjlighet till att bedöma om 
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det kan behövas nya insatser att ta till för att påverka utvecklingen i önskad riktning. Vi 

ser att dashboards och styrkort är användbara mätinstrument för att förmedla icke-

finansiella resultat till medarbetarna samt för att få dem inspirerade. Det ger även en insyn 

i vad företagets investeringar i hälsopromotion får för resultat. Även om informationen 

återhämtas genom utvärderingar i form av berättelser från medarbetarna ger det ett 

underlag för att styrka att det som görs är rätt. 

 

5.8 Att utforma ett system för hälsopromotion 

Med hälsopromotion menas att på ett strategiskt sätt, tillhandahålla hälsofrämjande 

resurser för att gemensamt uppnå ett uppsatt mål för en hälsosammare arbetsplats 

(Hanson, 2009). Något vi vill framhäva är innebörden av ett helhetsperspektiv och att 

inkludera kunskap och utveckling i arbetet.  

 

När vi säger hälsopromotion på ett strategiskt vis, menar vi att på ett samlat och planerat 

sätt använda hälsa som ett verktyg för att uppnå olika mål i verksamheten. Studien stärker 

hur hälsopromotion har använts i verksamheter för att uppfylla olika syften och mål. Som 

Hanson uttalar sig är det centralt att praktiskt anpassa hälsopromotion efter varje 

verksamhet samt människornas behov och förutsättningar där. Detta är något vi ser blir 

avgörande för att forma ett framgångsrikt och accepterat hälsoprogram på arbetsplatsen. 

De företagsledningar vi haft möjligheten att träffa, har alla intygat om hälsopromotion 

som ett nödvändigt komplement till den traditionella friskvården samt en ökad 

affärsmöjlighet.  

 

Ur vår analys har vi kunnat ta fram riktlinjer som har uppfattats som avgörande vid 

införande av hälsopromotion på arbetsplatser. Dessa kommer presenteras och förklaras 

härnäst. Efter det kommer de komponenter som vi har identifierat som kärnan inom ett 

framgångsrikt hälsoprogram att klargöras.  

 

Vid utformning av ett program för hälsopromotion bör den först och främst ta 

utgångspunk ur verksamhetens kultur och filosofi. Samspelet mellan kulturen och 

programmet blir avgörande. Det andra steget blir att identifiera ett problem för att avgöra 

vilka faktorer som går att påverka för ett förbättrat tillstånd. För att förmedla betydelsen 

av projektet anser vi att det blir viktigt att utse en ansvarig för att driva satsningarna 

samtidigt som det förmedlar ett starkt värde utåt. Vidare blir det aktuellt att planera 
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värdeskapande aktiviteter som kan motivera till det önskvärda beteendet. Något som har 

visat sig ha en betydande roll är mätning. När de ekonomiskt positiva effekterna blir 

komplicerade att tyda blir mätning en ännu viktigare del för att kunna stärka satsningarnas 

nödvändighet. De blir centrala både från medarbetarnas perspektiv, för att de ska kunna 

se en utveckling, samt från ledningens håll för att uppmärksamma intressanta 

förhållanden och möjliggöra uppföljning. Vidare ser vi att arbetet ska ses som en process, 

där arbetet inte får stanna upp. Det bör ständigt vara i rörelse och inspireras till förnyelse 

för att utvecklas med de parametrarna som verksamhetens styrning vilar på. 

Genomgående ser vi att allt detta måste vara väl integrerat i den övergripliga 

verksamhetsstyrningen som en del av helheten, eftersom programmet tar utgångspunkt ur 

verksamhetens egna kultur.  

 

Figur 7. Riktlinjer för hälsopromotion 

 

5.9 Hälsopromotionens kärnkomponenter 

Genom att analysera det material som samlats in från de fyra olika företagens hälsoarbete 

har vi kunnat bryta ut de framgångsaktiviteter som vi ser som kärnan i ett lyckat program. 

Det som har bekräftats genom samtliga företag är att kompetensutveckling och utbildning 

om hälsans vetenskapliga effekter är nödvändig för att skapa ett genuint intresse och 

helhetstänk kring det. Oavsett om träningen är obligatorisk eller frivillig så skapar 

vetenskapen en inre motivation hos individen och kan därför användas som ett alternativt 

styrmedel samt att det bildas en kultur kring helheten av hälsopromotionen. Vi ser det 

också som en viktig del att inkludera både lång- och kortsiktiga mål för att hålla 

programmet och intresset i rörelse. Som Sjögren nämnde, har människan alltid svackor 

och motivationen till träning kan sjunka även om den inre viljan egentligen finns. Då kan 

en ”spark i baken” hjälpa för att hålla engagemanget uppe. Detta kan åstadkommas genom 

att skapa tävlingar kopplade till hälsopromotionen eller gruppaktiviteter där grupptrycket 

1. Utgå ifrån 
kulturen

2. Identifiera 
problem/mål

3. Utse en 
ansvarig

4. Skapa 
värdeskapande 

aktiviteter

5. Mätning och 
uppföljning

6. Konstant 
process
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och känslan av sammanhållning kan vara motiverande faktorer. Hälsotester kan vara en 

del av det långsiktiga målet för att ge intryck om att den utförda träningen har betydelse 

och ger resultat som också mäts och följs upp. Det ger också medarbetarna en chans att 

se personlig framgång som kan kopplas till träningen. För att programmet ska vara 

uppskattat ska träningen kunna anpassas för att vara utmanande för olika nivåer. Trösklar 

måste undanröjas för att inkludera de som är ovana och behöver träningen allra mest, 

samtidigt som de med träningsvana måste finna tillräcklig utmaning. Kring detta ser vi 

att kulturen alltid finns närvarande och influerar de olika aktiviteterna, samtidigt som 

kulturen byggs på kring hälsopromotionen. Hälsopromotionen och kulturen är på så sätt 

alltid en del av varandra.  

 

 

Figur 8. Hälsopromotionens kärnkomponenter. Den ljusblå cirkeln som omger de tre byggstenarna 

symboliserar kulturen som bör vara integrerad i alla delar 
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6 Slutsats 

 

I detta avslutande kapitel presenterar vi de huvudsakliga delarna vi identifierat i 

företagsledningars arbete med hälsopromotion som avslutningsvis leder till våra enade 

slutsatser samt förslag till framtida studier. 

  

6.1 Hälsopromotion för mänsklig- och ekonomisk vinst  

Hälsopromotion används på arbetsplatser som ett komplement till den allmänna 

friskvården. Företag har sett ett behov av att på ett effektivare sätt öka välmåendet och 

förebygga ohälsa. Vi anser att en frisk och pigg personalstyrka är en nyckel till långsiktigt 

verksamhetsstyrande som genererar lönsamhet i framtiden. Våra intervjuade 

företagsledare är alla överens om att arbetet med hälsopromotion ger företaget både 

långsiktiga mänskliga och ekonomiska fördelar. Den ekonomiska effekten av 

hälsopromotion är dock svår att följa upp vilket kan problematisera satsningarna av den. 

De intervjuade har dock intygat att de starkt tror på att det är långsiktigt lönsamt att 

investera i medarbetarnas hälsa och välbefinnande och är överens om att det handlar om 

intuition. Det gäller att våga tro och satsa på hälsopromotion. Att forma en hälsosammare 

arbetsplats skapar värde både för företaget, personalen och kunderna. Företaget blir en 

trivsammare arbetsplats och därmed även konkurrenskraftigare som arbetsgivare. Enligt 

företagsledarna upplever medarbetarna att de arbetar effektivare samtidigt som de får en 

mer berikande fritid. När personalen mår bättre och arbetar effektivare levererar de också 

bättre tjänster och produkter till kunderna. 

 

6.2 Anpassa styrmedlen efter företagets situation  

Vi har sett att hälsopromotion kan vara framgångsrikt genom både frivillig och 

obligatorisk form. Däremot har vi kunnat tyda att en högre grad av deltagande kan uppnås 

genom att införa ett obligatoriskt hälsoprogram. Detta är dock något som måste anpassas 

efter den individuella företagsfilosofin och passar därför inte in på alla företag. Ett 

obligatorisk program kan upplevas problematiskt att införa då det är stor risk att mötas av 

motstånd från medarbetarna. För att undvika detta kan ett frivilligt program antas vara en 

enklare väg, men kan då äventyra deltagargraden om inte rätt insatser tillsätts för att 

motivera medarbetarna till att träna. En lösning blir att fokusera på vissa styrmedel. Vi 

har i studien identifierat olika styrmedel som alla utgör viktiga faktorer i styrmixen för 
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det hälsopromotiva arbetet. Att förstå helhetsperspektivet för hälsopromotion blir därför 

avgörande. Alla delar vi diskuterat i studien samspelar med varandra. Ju bättre samspel 

ett företag kan skapa mellan dessa faktorer, ju mer lyckad hälsopromotion kommer de 

uppnå. Med en lyckad hälsopromotion menar vi ett väl utformat program där alla 

medarbetare inkluderas som uppfyller en hög deltagarnivå för att tillsammans uppnå ett 

uppsatt mål. Det går därmed inte att erbjuda företag ett färdigt system som passar alla, 

utan måste utformas unikt efter varje verksamhet.  

 

Ett styrmedel studien visat på som varit direkt avgörande vid arbetet med hälsopromotion 

är företagskulturen. Det är därför viktigt att företaget förstår sin kultur då det är ett så pass 

kraftfullt styrmedel. Olika strategier för att stärka hälsokulturen har identifierats. En god 

metod är att utbilda medarbetarna genom exempelvis föreläsningar, för att på så vis skapa 

ett helhetsperspektiv kring hälsa och välmående. Det kommunicerar verksamhetens 

värderingar kring hälsopromotion samtidigt som det stärker företagskulturen. Ledaren 

påverkar också kulturen vare sig det är medvetet eller inte genom att bland annat förmedla 

värderingar och visioner. Som ledare är det viktigt att agera förebild och själv aktivt delta 

i hälsoprogrammen, annars riskeras personalens motivation att minska.   

  

Företaget kan använda sig av incitamentsystem för att motivera till träning som en del av 

strategin. Det finns både finansiella- och icke finansiella system. Väljer företaget att 

använda sig av mer generösa belöningssystem av finansiell karaktär, exempelvis 

löneökning eller betald ledighet leder det också till ett ökat behov av kontroll hos 

företagen för att personalen inte ska kunna utnyttja systemet på fel sätt. Kontroll kan då 

krocka med “fria” och “icke kontrollerande” företagskulturer. För ett effektivt 

incitamentsystem måste medarbetarna uppleva belöningarna som tillräckligt motiverande 

och att utforma ett system som alla motiveras av kan vara utmanande. Företaget måste 

alltså förstå sig på den interna kulturen och filosofierna för att se om det är möjligt att 

införa ett belöningssystem av finansiell karaktär. Vi har dock sett att icke-finansiella 

belöningssystem, som exempelvis uppskattning, också kan få personalen att aktivt delta.  

 

6.3 En tydlig strategi vägleder arbetet 

I arbetet med hälsopromotion har det visat sig vara viktigt att först identifiera en klar 

målbild att utgå ifrån. Ur den skapas en strategi som blir avgörande i arbetet med 

hälsopromotion. I studien har vi analyserat företag där strategiformuleringarna varierat. 
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Vi förvånade oss över företag som saknade klart formulerade strategier, vilket senare 

kunde kopplas till att det inte fanns en klar målbild. Ett av företagen hade redan från start 

klart för sig vad de behövde påverka och vilket mål de hade och kunde då formulera vägen 

att ta sig dit på genom tydliga strategier. Ett otydligt mål skapar en oklar bild för 

medarbetarna om vad som ska uppnås och det är då svårare för dem att se behovet med 

hälsosatsningen.  

  

När detta är klargjort blir det också naturligare vad som behöver mätas. Vår studie visar 

på att mätning får en central betydelse i företagens arbete med hälsopromotion. Det 

möjliggör för företagen att följa upp och tillsätta åtgärder för att ständigt förbättra och 

utveckla programmet. Genom mätning och uppföljning går det även att uppmärksamma 

meningsfulla samband till hälsopromotionen. Ett av de undersökta företagen använde sig 

inte av mätning vilket vi tror kan leda till att viktiga samband missas. Uppföljning och 

mätning blir viktigt i hälsopromotionen för att hela tiden utveckla programmet och hålla 

det i rörelse. Detta kan göras genom olika sätt, till exemplet kontinuerliga 

medarbetarundersökningar eller fystester.  

 

Ekonomiska effekter är komplicerade att knyta till hälsosatsningar, därför är egna KPI:er 

och icke-finansiella mätetal användbart. Dashboards och balanserade styrkort har visat 

sig vara bra mätinstrument för att mäta och förmedla dessa förhållanden. De framställer 

informationen på ett sådant sätt som underlättar för medarbetarna att förstå betydelsen 

och effekterna vilket även leder till ökad motivation.  

 

Efter vår studie kan vi konstatera att det inte finns “ett bästa sätt” för att uppnå en lyckad 

hälsopromotion utan uppnås genom att anpassa styrmedel och strategier efter 

verksamhetens unika karaktär. Uppsatsens resultat är riktat till företag som arbetar med, 

eller vill införa, hälsopromotion på arbetsplatsen.  

 

Vi har avgränsat oss till arbetsplatsen som arena, vi tror dock att de riktlinjer och 

kärnvärden som identifierats även blir användbara för implementering av hälsopromotion 

på andra arenor. Studien har inte varit avgränsad till en specifik bransch och därmed blir 

resultaten överförbara på verksamheter inom olika områden.  
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Slutligen vill uppmana företag att se hälsopromotion som ett effektivt medel för att 

utnyttja företagets resurser i syfte att uppnå verksamhetens mål. 

 

6.4 Förslag till vidare studier  

Studien har tagit utgångspunkt ur företagsledningens perspektiv vilket har gjort att vi 

studerat hur ledningen arbetar och utgår ifrån deras syn på hälsopromotion. För att få en 

tydligare helhetsbild av hälsosatsningar på ett företag kan det också bli intressant att 

studera ur ett medarbetarperspektiv. Faktorer som då blir intressant att titta närmare på är 

bland annat hur medarbetarna upplever att arbeta i en hälsoinriktad styrning, deras bild 

av de positiva och negativa effekter som uppstår och i vilken mån deras behov och idéer 

fångas upp samt att se hur detta skiljer sig vid obligatorisk respektive frivillig form av 

hälsopromotion. 
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Lindblom, Mats. VD, Meridium. Personlig intervju. Kalmar. 1 h 9 min, 2 maj 2018 

 

Sjögren, Linn.  HR-Chef, Kalmar Vatten. Personlig intervju, Kalmar, 56 min, 4 maj 2018 

 

Ählström, Johan. HR-Chef, A3. Telefonintervju, 1 h 2 min, 8 maj, 2018  

 

Olsson, Fredrik. Koncern-VD, Rotpartner. Telefonintervju, 46 min, 2 maj 2018
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Bilagor 

Bilaga A - Intervjufrågor 

1. Hälsoprogrammet 

• Hur programmet är utformat 

-Beskriv hur ni praktiskt arbetar med hälsoprogram på arbetsplatsen?  

 - Vilka hälsofrämjande faktorer använder ni? 

- Hur mycket tid avsätts varje vecka per anställd åt detta? 

- Varför under arbetstid? Viktigt?  

 -Obligatoriskt eller ej? Viktigt?  

 -Är de individ- eller gruppanpassade? Varför?  

 -Om det är individanpassat, anpassas träningen efter individens behov?  

 

• Inspiration/anledning till satsningen 

- Hur anser ni att hälsosatsningar kan användas som verktyg för att uppnå olika 

verksamhetsmål? 

-Vad var syftet/målet med hälsoprogrammet på arbetsplatsen 

-Vad har inspirerat er? -Sett andra företag eller liknande program? 

 

• Utveckling med tiden 

-Hur länge har ni arbetat med hälsoprogrammet?  

-Har ni utvecklat programmet under tidens gång? Hur/konkreta exempel?  

- Hur har förändringsarbetet/processen sett ut? (Drastisk eller inkrementell övergång) 

-Som det ser ut idag, kommer ni fortsätta satsa på detta? Finns i så fall idéer på vidare 

utveckling? Vad?  

-Vad ser ni för framgångsfaktorer just i ert hälsoprogram?  



  
 

II 

 

2. Styrningen  

• Roller i styrningen 

-Vad är din roll i styrningen och utvecklingen inom detta?  

-Vilka delar av organisationen är inkluderade i arbetet med detta?  

-Ansvar, hur organiserar ni arbetet? 

 

• Styrningsprocessen 

-Hur har ni formulerat vilka mål som ska uppfyllas? Hur mäter ni 

måluppfyllelsen/resultatet av det? 

-Vilka strategier har ni för att nå de uppsatta målen? Hur är strategierna utformade och 

formulerade? 

-Hur ser förändringsprocessen ut, vad är/var nuläget och vart vill ni komma?  

- Har ni stött på några problem längst vägen, vilka? 

-Vilken betydelse har företagskulturen fått på utformningen av hälsosatsningarna? 

-Har ni/Hur har ni arbetat för att göra hälsosatsningarna en del av företagskulturen? alt.  

-Hur förmedlar ni vikten av/betydelsen av hälsosatsningarna till medarbetarna? 

-Vilka värdegrunder har varit vägledande i arbetet på er arbetsplats?  

-Hur tror ni ledarnas egna inställning till träning/ hälsa får för betydelse? 

-Har ni någon speciell budget utsatt för just hälsosatsningarna 

• Styrning genom incitament/ belöningar 

-Hur används incitamentsystem/belöningar på olika sätt för att få de anställda 

motiverade till träning?  

-Hur har just ni utformat ert incitamentssystem kopplat till träning och hälsan, och hur 

har ni tänkt då? 



  
 

III 

-Hur mäter ni effektiviteten av hälsoprogrammet? KPI:er, mät-tal? (Individ-/ grupp- 

organisatorisk nivå?)  

- Ser ni att det är personalekonomiskt lönsamt att investera i hälsopromotion? 

 

3. Processen/uppföljning/utveckling 

-Hur följer ni upp och vägleder/stödjer medarbetarna i detta?  

-Vilken betydelse får systematiken i ett hälsoarbete? hur följer ni upp? 

-Hur ser ert utvecklingsarbete av programmet ut? - individuell uppföljning? nya mål?  

-Är hälofrågan integrerad i resten av verksamhetsfrågorna? 

 

4. Reaktioner/uppfattningar 

• Etik 

-Vilka reaktioner har ni fått angående att ni som arbetsgivare styr över medarbetarnas 

träningsvanor?  

- Vem har ansvar över god hälsa anser ni?  

 

• Synbar förändring/effekter 

-Vilka synbara effekter har ni märkt av från det att ni började med hälsosatningarna?  

(Märkbara resultat på ekonomin/sjukfrånvaron?  

 samarbete/ gruppdynamik/ engagemang/ humör/ energi)   

-Negativa effekter? Stress? Hinna med arbetsuppgifterna?  

-Hur reagerade medarbetarna när hälsosatsningen påbörjades?  

 -Motstånd? Komplikationer? Svårigheter längst vägen? Hur hanterade ni 

detta?  

-Hur uppfattar ni medarbetarnas syn på detta? Förändrats?  


