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Sammanfattning  
Uppsatsens titel: Motiven bakom införandet av hälsofrämjande åtgärder  
Författare: Nathalie Myrkrans & Olivia Viking  
Handledare: Olle Duhlin  
Examinator: Mikael Lundgren  
Institution: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Kalmar.  
Datum: 13/1-2010  
   
Dagens litteratur som rör hälsofrämjande arbete strålar idag av en positiv aura. Vi har genom 
vår utbildning läst mycket litteratur inom detta ämne och ställde oss till sist undrande om 
hälsofrämjande arbete verkligen är så bra som litteraturen beskriver. Vi var av uppfattningen 
att organisationer inte alltid inför hälsofrämjande arbete med, (eller enbart med) lönsamhets- 
eller hälsomotiv, vilket är det intrycket vi har fått från litteraturen angående hälsofrämjande 
arbete.  Därför valde vi att vår kandidatuppsats skulle handla om motiven bakom 
hälsofrämjande arbete, eftersom vi ville ha en mer nyanserad bild som ser mer kritiskt på 
vinsterna och motiven bakom hälsofrämjande arbete.  
   
Syftet med uppsatsen är att genom ett kritisk synsätt få en djupare förståelse för 
hälsofrämjande arbete, bortom den förskönade bilden som visas i litteratur och media. Vi vill 
på detta vis undersöka vilka motiven bakom organisationers införande av hälsofrämjande 
arbete är och om eller hur motiven påverkar effekterna av hälsofrämjande arbete.    
   
Vi har gjort detta genom en enkätundersökning samt litteratur kring hälsofrämjande arbete 
och institutionell teori. Vi skickade ut en internetbaserad enkät till 188 organisationer i 
Stockholm varav 33 svarade, vilket var en förväntad siffra då vi vet vilket gensvar denna sorts 
enkäter brukar få hos organisationer. Enkäten handlar om organisationernas hälsofrämjande 
arbete och organisationernas omgivning. Det var viktigt för oss att använda en kvantitativ 
metod då vi ville ha flera organisationers åsikter och vanor för att få nyanserade svar och 
kunna analysera deras likheter och olikheter.  
   
Vårt teorikapitel är uppdelat i två huvudsakliga ämnesområden; hälsofrämjande arbete och 
institutionalism. Vi anser att institutionalism kan vara en anledning till varför organisationer 
använder sig av hälsofrämjande arbete. Vi har även redovisat för exempelvis lagar och regler 
angående hälsofrämjande arbete.  
   
I analys- och empirikapitlet så analyserar vi varför organisationer använder sig av 
hälsofrämjande åtgärder och redovisar resultatet av vår enkätundersökning. Vi går här igenom 
flera olika motiv, men ägnar den största delen till institutionalismen. Vi diskuterar då t.ex. hur 
stor del av vårt samhälle som hälsofrämjande åtgärder är och om de kan ses som ett 
institutionellt krav.  
   
Resultatet vi har kommit fram till genom vår uppsats är att det finns en mängd olika motiv 
bakom införandet av hälsofrämjande arbete och att motiven bakom införandet av 
hälsofrämjande arbete även påverkar effekten av de hälsofrämjande åtgärderna på 
arbetsplatserna. Vi har även kommit fram till att begreppet hälsofrämjande arbete är väldigt 
institutionaliserat, vilket även är ett av motiven som vi anser ligger bakom införandet av 
hälsofrämjande arbete i organisationerna.  
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Vi anser att organisationerna ska behandla de hälsofrämjande åtgärderna som en vanlig 
ekonomisk satsning för att nå upp till de hälsofrämjande åtgärdernas maximala effekt, vilket 
de inte gör när de införs av andra motiv då vi märkt att de ofta inte mäter resultaten av 
åtgärderna då, vilket är viktigt för utvecklingen av hälsoarbetet.  
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 1. Inledning   

1.1 Bakgrund    

   
När man som student börjar läsa på högskolan är man förväntansfull och öppen, redo att suga 
upp ny kunskap som en svamp. Man står med öppen famn för att ta emot allt man kan få veta 
om det ämne som intresserar en mest. Ämnet hälsa är det som har legat i fokus på flera kurser 
i Health management programmet som vi läser. Vi har läst hundratals, kanske tusentals sidor 
om hälsofrämjande arbete och resultatet av det är en bild som har målats upp, en bild av 
hälsofrämjande arbete som strålar av positivitet. Bl.a. skriver Ewles & Simnett (2005) att 
hälsofrämjande arbete på arbetsplatser vittnar bland annat om resultat som minskad 
sjukfrånvaro, lägre personalomsättning, ökad produktivitet och stärkt arbetsmoral. Andersson 
et al (2004) skriver även att friskvård minskar risken för kostnader vid sjukfrånvaro, minskad 
effektivitet, belastningsskador, kostnader för rehabilitering och utslagning från 
arbetsplatsen. Vilken organisation tackar nej till sådana positiva effekter? Självklart vill 
organisationer att personalen ska nå upp till sin fulla förmåga genom hälsofrämjande arbete, 
och därmed kunna bidra med mer! Hälsa är något man märker att det ligger i fokus på många 
typer av arbetsplatser idag och intresset är stort bland arbetsgivare för att främja de anställdas 
hälsa.  Något som vittnar om detta är att företagshälsovården omsätter cirka 5,5 miljarder 
kronor årligen och regeringen satsar 550 miljoner kronor årligen för att stimulera tidiga 
insatser vid sjukfrånvaro (Jacobsson, 2009). Något som är så populärt måste ju fungera! Det 
hälsofrämjande arbetets syfte är att stimulera människor till att välja goda levnadsvanor, att ge 
dem stärkt personlig identitet och stödja utvecklingen av den egna problemlösningsförmågan 
(Ewles & Simnett, 2005). Vilken organisation vill inte bidra till denna utveckling av 
personalen? Med så positiva effekter är hälsofrämjande arbete ett självklart val. 
Hälsofrämjande arbete kan innebära lönsamhet för en organisation, exempelvis när Volvo 
Aero Engine Service införde hälsofrämjande arbete 1991-1998 så gick företaget från ett 
resultat med 90 miljoner i förlust till en vinst på 4 miljoner kronor! Sjukfrånvaron halverades 
även från 6% till 3% (Johnsson et al, 2003). Vilken organisation vill inte förändra en stor 
förlust till vinst? Och att man kan få detta genom hälsa kan låta helt otroligt, men litteraturen 
lär oss att organisationerna sparar på att satsa. Halling et al (2002) skriver att det finns 
forskning som visar att fysiska hälsosatsningar ger fem kronor tillbaka på varenda satsad 
enkrona och att break-even kan nås efter endast 4 månader, detta grundas endast på att de 
anställda fick simma en timme i veckan. Vinsterna med hälsofrämjande arbete är många!  
   

1.2 Problemställning  

   
Det hälsofrämjande arbetets välpolerade yta har inte bara bländat oss studenter utan har även 
fått företag och andra organisationer att kisa i dess sken. Edward Palmer, Professor på 
Uppsala universitet och chef för Försäkringskassans enhet för forskning och utveckling 
(www.suntliv.nu, 2009-11-15) säger att sjukskrivningarna fördubblats sedan 1985 och att de 
förväntas öka ytterligare i en artikel på Suntliv, webbsidan för arbetsmiljö och hälsa för 
kommuner och landsting. Det var alltså då som hälsofrämjande arbete fick lite av ett 
genombrott och idag är det många som vill göra satsningar på personalens hälsa; införa 
friskvårdsprogram, åka på teambuilding o.s.v. Ett argument som arbetsgivare brukar använda 
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vid införandet av hälsofrämjande åtgärder är skenande kostnader för ohälsa (www.dn.se, 
2009-11-19). Arbetsgivarna brukar sedan peka på minskade kostnader i sjukskrivningar och 
rehabilitering och förbättrad effektivitet. Men likt de människor som idag lägger sig på en 
spikmatta med slutna ögon och väntar på en effekt, förlitar sig organisationerna på att 
hälsofrämjande arbete ska ge resultat. De ger sig ut i motionsspåret i mörkret, men vet de vart 
spåret leder och vad motiverar dem till att börja springa? Kan de förlita sig på att spåret är 
tillräckligt upplyst eller riskerar de att snubbla eller springa vilse? Organisationer härmar 
varandra istället för att se om metoder verkligen fungerar; vilket brukar kallas isomorfism, 
skriver Holmblad Brunsson (2002). Hon skriver också att organisationer tenderar att bli 
alltmer lika varandra och att omvärlden har stor betydelse för hur man organiserar sig. Meyer 
och Rowan (1977/2002) skriver även de att en organisation är strukturerad efter fenomen i sin 
omvärld och tenderar att bli alltmer isomorfiska med dem.   
   
Vad leder det till, när isomorfism tillämpas och resultatet glöms bort? Det är som att skjuta 
utan att se om man träffade. Många organisationer följer inte upp resultatet och utvärderar de 
hälsofrämjande satsningarna. Brodin & Andersson (1998) skriver att effektivitet är graden av 
måluppfyllelse. En ekonomisk utvärdering måste, för att vara relevant, mäta graden av 
måluppfyllelse i relation till de insatta resurserna. I de fall den hälsofrämjande satsningen har 
följts upp, vet ingen t.ex. om det är satsningen i sig eller bara uppmärksamheten personalen 
får av ledningen genom satsningen, som gör personalen gladare och effektivare. Den i 
sammanhanget berömda Hawthornestudien (Mayo, 1949/1997) resulterade ju i just detta; det 
var inte belysningen i sig som gjorde personalen effektivare utan uppmärksamheten de fick av 
ledningen.    
   
Vi ställer oss en aning skeptiska till det hälsofrämjande arbetets sken. Vi undrar vad som 
egentligen döljer sig under dess blanka fasad, är det så bra som det har framställs? Vad ser 
man om man skalar av den skinande ytan och tittar på hälsofrämjande arbete med ett 
fokuserat öga? Statistiken glider in på den klarblå himlen som ett stort grått åskmoln. 65 % av 
befolkningen i åldrarna 16-84 år besväras av smärta och värk och 1/4 av befolkningen 
bedömer inte sitt hälsotillstånd som gott (www.scb.se, 2009-11-15). Så man kan undra var 
effekterna av de hälsofrämjande åtgärderna syns? 65% är en stor siffra i ett land där 
hälsofrämjande arbete är en miljardomsättande bransch (www.dn.se, 2009-11-19). Detta är 
inget som tas upp i kurslitteraturen utan istället blir vi matade med böcker som exempelvis 
”Effektiv friskvård – lönsammare företag” (Andersson et al, 2004), där de beskriver alla 
fördelar med friskvård på 75 sidor och på endast en halv sida skriver att det kanske inte alltid 
är lönsamt.  
   
Vi anser att vinsterna med hälsofrämjande arbete tas som självklara och att det är viktigt med 
en mer nyanserad bild kring ämnet. För att teorin ska kunna utvecklas krävs en mer mångsidig 
diskussion som ser hälsofrämjande arbete ur ett verklighetsanpassat perspektiv. Denna 
uppsats skulle kunna bidra till en mer nyanserad bild. De kritiska glasögonen sitter nu alltså 
där de ska och med dem på näsan ifrågasätter vi den bild av hälsofrämjande arbete som 
kurslitteraturen så vackert målat upp. Vi anser att det bästa sättet för att göra så är att jämföra 
teori med praktik. Hur ser det ut ute på arbetsplatserna? Vilka typer av satsningar på 
personalens hälsa görs, lever de upp till organisationens förväntningar och vilka är de 
bakomliggande orsakerna till att satsningarna görs?  
   
Det kan självklart finnas flera olika anledningar till att man inför hälsofrämjande arbete och 
det kan vara flera saker man vill uppnå. Kanske är ökad effektivitet en eller den enda av dessa 
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anledningar, kanske är det tvärtom inte så viktigt? Men om vi litar blint på att hälsofrämjande 
arbete är effektiviserande, utan att göra någon slags behovsanalys innan införandet, eller titta 
på tidigare dokumenterade effekter, så stämmer detta in på Meyer & Rowans 
(1977/2002) definition av en rationaliserad myt, vilket bl.a. innebär att man antar att vissa 
åtgärder är effektiva och inför dem utan att testa detta först; man kan även vara tvingad att 
införa dem för att bli accepterade i sin omvärld. Vi tror att detta kan vara en anledning till att 
man inför hälsofrämjande åtgärder; omvärlden kräver det genom institutionaliserade regler.  
   
Givetvis kan det vara så att det ligger mer än en tanke bakom en hälsofrämjande insats, 
kanske är man inte medveten om vad hälsofrämjande arbete tillför och kanske gör det varken 
från eller till. Man kan tycka att om organisationerna vill nå ökad effektivitet, måste de gräva 
djupt och analysera vilken åtgärd som skulle ge bäst effekt och dessutom vara medvetna om 
att det möjligtvis inte finns ett bra sätt att mäta effektiviteten på. Är organisationen däremot 
inte alls intresserad av resultatet eller typen av hälsofrämjande arbete, utan gör det av andra 
medvetna eller omedvetna skäl t.ex. legitimitet eller isomorfism, bör kanske inte satsningen 
vara likadan. Det är med största sannolikhet så att det finns en mängd olika orsaker och motiv 
till varför en organisation gör hälsofrämjande satsningar och vi tror att man kan anpassa 
åtgärderna bättre till detta om man är medveten om varför införandet görs.  
   
Just medvetenheten, varför en hälsofrämjande satsning görs är något som startat en 
tankeprocess i våra hjärnor eftersom om den görs i effektiviserande, ekonomiska syften, borde 
den ses som vilken annan investering som helst och en investeringsbedömning borde liksom 
komma med på köpet. Investering betyder ”anskaffning av resurser för varaktig användning i 
företaget” (Ljung et al, 2007, s. 250) och grundtanken med investeringar är att de ska höja 
lönsamheten i verksamheten. Ljung et al (2007) skriver att man i all investeringsbedömning 
relaterar de föreslagna investeringarna till organisationens mål och ser så att investeringen 
hjälper och inte stjälper försöket att uppnå dessa. Om hälsofrämjande arbete används i 
effektivitetssyfte, d.v.s. med målet att arbeta mer effektivt så borde som sagt en 
investeringsbedömning vara en uppenbar nödvändighet. Är det så att effekten av de 
hälsofrämjande åtgärderna ses som så självklar att en investeringsbedömning anses onödig?  
   
Vi anser att en vital del för att utveckling ska ske är att man kan kliva ut från sig själv och titta 
med kritiska ögon. Den största vinningen av att vi nu gör det kan troligtvis ske inom 
framtidens litteratur som handlar om hälsofrämjande arbete, eftersom ett kritiskt synsätt 
behövs för att driva utvecklingen och diskussionen kring hälsofrämjande arbete vidare.    
   

1.3 Problemformulering  

   
Vilka är motiven till att man inför hälsofrämjande arbete?  
 - Hur påverkar motiven bakom införandet av hälsofrämjande arbete effekterna av åtgärderna?  
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1.4 Syfte  

Genom ett kritisk synsätt söker vi få en djupare förståelse för hälsofrämjande arbete, bortom 
den förskönade bilden som visas i litteratur och media. Vi vill öka vår kunskap om motiven 
bakom organisationers införande av hälsofrämjande arbete och om eller hur motiven påverkar 
effekterna av hälsofrämjande arbete.      
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1. Metod  

2.1 Vår ansats  

2.1.1 Kvantitativ forskning  

Enligt Patel & Davidsson (2003) så är en kvantitativ forskning inriktad på statistiska analyser. 
Vi valde detta sätt att arbeta då vi ville ha en analys där flera organisationer syns och om vi 
skulle använda oss av något annat sätt, såsom t.ex. intervjuer så hade vi inte kunnat samla lika 
många olika organisationers åsikter. Vi ansåg att det var viktigt för vår uppsats att få en 
bredare bild och valde därför att arbeta kvantitativt. Bryman & Bell (2005) skriver att en 
kvantitativ forskares fokus ligger på mätning, kausalitet, generalisering och replikation. Som 
kvantitativ forskare förväntas man intressera sig för mätning, vilket vi kan hålla med om. Vi 
har tagit mätningen och mätmetoder till diskussion ett flertal gånger för att komma fram till 
vilken metod vi ska använda oss av. Kausalitet innebär att kvantitativa forskare även vill veta 
orsakerna bakom en viss händelse, man vill t.ex. inte bara intresserad av arbetsmotivation 
utan också orsakerna bakom den (Bryman & Bell, 2005). Vi har verkligen tagit ett sådant 
ställningstagande då vi vill veta anledningen till varför organisationer använder sig av 
hälsofrämjande arbete och inte bara om de gör det. Generalisering handlar om resultatet kan 
användas på andra grupper och situationer (Bryman & Bell, 2005) och detta utvärderar vi mer 
i ett eget stycke. Replikation handlar om huruvida en undersökning går att upprepa med 
samma resultat (Bryman & Bell, 2005). Detta har vi inte lagt någon större tonvikt på då vi tror 
att det är svårt i vårt fall eftersom mycket handlar om deras egna upplevelser. Sådant kan 
förändras från dag till dag och påverkar då också resultatet. Vi tror dock att resultatet i helhet 
kan vara ganska likt, då orsakerna bakom hälsofrämjande arbete fortfarande finns där. Detta 
är inte heller en nackdel, då deras upplevelser är viktiga.  

2.1.2 Aktörsynsätt  

Vi utgår från ett aktörsynsätt och därmed den hermenutiska delen av metodläran. I 
hermeneutik är förståelse viktigt och man tycker inom hermenutiken t.ex. att människor inte 
alltid är rationella. Inom hermeneuiken tror man att världen är förenklad till skillnad från 
explanatisk där man antar att världen är så komplex att man måste förklara den (Arbnor och 
Bjerke, 1994). Inom aktörsynsättet antar man att verkligheten är en social konstruktion och att 
helheten förstås utifrån aktörernas verklighetsuppfattning, därför blir också kunskapen 
individberoende (Arbnor & Bjerke, 1994). Vi har valt att se genom aktörsynsättet då vi anser 
att den verklighet vi tror att vi befinner oss i, är något vi själva skapat. Vi är bl.a. kritiska till 
att hälsofrämjande arbete är så bra som litteraturen säger oss; detta kan möjligtvis vara en 
verklighet som vi önskat och därmed skapat. Därför anser vi att vi använder oss av ett 
aktörsynsätt och därmed även det hermeneutiska synsättet. Detta gör även att vi tolkar 
resultatet av vår undersökning med kritiska ögon; även om de själva inte uppfattar det så kan 
de exempelvis införa hälsofrämjande arbete med motivet att legitimera verksamheten.    
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2.2 Undersökningsform  

2.2.1 Valet av enkäter    

I Bryman & Bell (2005) skriver de att fördelarna med enkäter gentemot intervjuer är att de är 
billigare att administrera, snabbare att administrera, de medför ingen intervjuareffekt, det 
finns ingen variation i formuleringen av frågor och de kan enklare anpassas efter 
respondentens behov än vad intervjuer kan. Nackdelarna är att man inte kan hjälpa 
respondenten i tolkningen av frågorna, uppföljningsfrågor är uteslutna, man kan inte ställa för 
många frågor som upplevs som oviktiga av respondenten, alla frågor passar ej i en enkät, 
respondenten kan se hela enkäten, man vet ej vem som svarar på enkäten, man kan ej samla in 
tilläggsinformation, det är svårt att ställa många frågor, enkäter passar inte alla respondenter, 
det finns risk att ej få med all information och större bortfall än intervjuer (Bryman & Bell, 
2005). Det finns såvida mer nackdelar med enkäter än fördelar. Vi valde ändå detta verktyg då 
vi ser fördelar som ingen intervjuareffekt och att det är snabbare att administrera än intervjuer. 
Då vi vill ha en mångsidig bild av hur organisationer arbetar hälsofrämjande så inser vi att 
detta är det enda sätt att nå ut till så många organisationer under den tid vi har till denna 
uppsats. Vi anser att det är enklare att ställa frågorna via en enkät eftersom vi då kan undvika 
följdfrågor så som "Vad vill ni få fram av att ställa den här frågan?". Sättet vi går tillväga på 
för att få fram motiven bakom hälsofrämjande insatser, bygger på att respondenterna ska 
svara på en fråga utan att riktigt veta vad de egentligen svarar på eftersom vi kommer att tolka 
svaret utifrån teorin. Vi tror att om de förstår hur vi kommer att tolka svaret, så kommer de 
även att svara utefter detta, vilket gör att det skulle vara en intervjuareffekt som skulle 
förstöra uppsatsen. Därför var det viktigt för oss att kunna skicka ut enkäten utan vår närvaros 
påverkan. Vi har genom diskussion kommit fram till att detta är det bästa sätt för att ta reda på 
deras motiv utan att respondenterna själva förstår att det är det vi gör. Kylén (1994) skriver 
även han att fördelarna med en enkät är att alla får samma frågor och att den når ut till många. 
Hur många enkäten når ut till beror givetvis på hur många man skickar ut den till.  Eftersom 
vi kommer att nå ut till relativt många med enkäten, ger det en möjlighet till att sammanställa 
statistik. Detta ser vi som stora fördelar, då vi vill ha en versital bild av hur organisationer 
behandlar hälsofrämjande insatser. Det hade vi inte kunnat få med någon annan 
intervjuarteknik under denna korta tid. Kylén (1994) skriver att nackdelarna är bortfallet man 
får räkna med vid användning av enkäter och att respondenten kan tolka frågorna olika. Dessa 
risker ser vi som hinder som vi kan försöka göra mindre. Vi är mycket väl medvetna om att 
dessa risker kan förstöra vår uppsats, men anser att det trots allt är bättre än någon annan 
teknik för att samla empiri, exempelvis intervjuer med tanke på att vi vill nå ut till relativt 
många.  
   
Dahmström (2000) har sammanfattat för och nackdelarna med internetenkäter såhär:  
Fördelar:  

• Snabbt  
• Kontroll av svaren vid själva besvarandet  
• Dataregistrering direkt vid insändandet av enkäten  

Nackdelar:  
• Problem med e-postadresser  
• Ökat bortfall pga. tekniska problem och ovana  
• Ingen generell tillgång till Internet  
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• Risk för teknikbias  
• Dyr och tidskrävande planeringsfas  
• Risk för den personliga integriteten  

Dahmström (2000) skriver även att internetenkäter än så länge bör användas i kombination av 
andra sätt. Trots att det är nästan 10 år sedan det skrevs och internet har en annan vikt idag, 
har vi haft detta i åtanke när vi valt att använda oss av internetenkäter. Eftersom vi haft 
tidsbrist och brist på resurser så har vi valt att använda oss av internetenkäter trots dess 
nackdelar. Vi har inte heller använt oss av någon kombination då vi  har upplevt att det inte 
funnits tid för det. Vi har försökt minska nackdelarna så gott vi kan, t.ex. har vi med hjälp av 
skolans datoransvarige, Christoph Tiedtke, utformat enkäten efter en standardmodell som han 
har använt flertalet gånger när skolan har skickat ut enkäter. På detta vis vet vi att risken för 
tekniska problem minskar och planeringsfasen blev även mindre tidskrävande. Om vi skulle 
skicka ut enkäter via post hade vi inte haft råd att skicka ut i den stora skala vi idag gjort via 
internet.     

2.2.2 Utformning av enkäter  

Ekholm & Fransson (1992) skriver att det är viktigt med noggrann planering när det gäller 
enkäter. Först och främst krävs det att man sonderar frågeområdet, dvs. studerar litteraturen 
inom området. Så detta var vad vi började med. Vi visste förhållandevis mycket om dessa 
ämnen redan innan, då vår tidigare läsning är anledningen till att vi blivit intresserade av det. 
Men vi började titta i mer litteratur, för att se vad vi skulle koppla frågorna till efter vi fått 
svaren. Ekholm & Fransson (1992) skriver att man bör ha de lättförstådda frågorna i 
inledningen och de kontroversiella i mitten, så att respondenterna hinner bli "uppvärmda" i 
sitt svarande. Efter detta har vi även byggt upp vår enkät och gjort på detta vis. T.ex. börjar 
enkäten med att organisationerna ska svara på inom vilken bransch de verkar. Det är på detta 
sätt eftersom respondenten behöver värmas upp, men sen brukar hasta igenom de sista 
frågorna. De rekommenderar även att man lägger till en extra punkt i slutet där respondenten 
kan skriva eventuella kommentarer (Ekholm & Fransson, 1992) vilket vi gjort. Bryman & 
Bell (2005) skriver att enkäten ska se så kort ut som möjligt, för att minska bortfallet. Därför 
är vår enkät upplagd på det vis att man ser en fråga i taget och får trycka på nästa för att 
komma till nästa fråga. På detta vis ser de inte hur lång enkäten är från början och den är 
endast 33 frågor lång (vilket de dessutom blev informerade om innan de började svara) där 
alla frågor är slutna frågor så vi har även krympt ner den en aning. Bryman & Bell (2005) 
skriver även att enkäten inte får se för sammantryckt ut vilket vi motverkar genom att de 
endast ser en fråga i taget.    
Bryman & Bell (2005) skriver att det måste finnas tydliga instruktioner på hur svarandet ska 
gå till, vilket vi har gjort i förbindelse till varje fråga. Bryman & Bell (2005) skriver även att 
man ska hålla samman frågan och svarsalternativen vilket vi också gjort.  
   
Vi diskuterade fram och tillbaka huruvida vi skulle ha öppna eller slutna frågor, alltså frågor 
med svarsalternativ eller frågor där respondenten får fylla i svaret själv. Först bestämde vi oss 
för en blandning men ändrade sedan så att alla blev slutna frågor. Detta pga. att Bryman & 
Bell (2005) skriver att det är lättare att bearbeta svaren, de ökar jämförbarheten i svaren, de 
kan klargöra frågans innehåll för respondenten, de är lätta att ställa och att svara på och risken 
för variation minskar. Nackdelarna är att vi kan ha missat något annat intressant 
svarsalternativ, svarsalternativen får inte överlappa varandra vilket är svårt, det är svårt att få 
uttömmande svar, det finns en risk att ett ord uppfattas olika hos respondenten, de kan irritera 
om respondenten inte tycker att det finns ett svarsalternativ som passar dem och de kan skapa 
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bristande engagemang hos respondenten (Bryman & Bell, 2005). Vi anser dock att fördelarna 
är större än nackdelarna och det är t.ex. viktigt för oss att kodningen ska gå snabbt då vi har 
begränsat med tid för att göra denna uppsats eftersom vi skriver den som en del i en kurs. 
Kylén (1994) skriver även att fasta svarsalternativ är bra eftersom de är enkla att svara på, 
men även enkla att bearbeta. Detta är en stor anledning till varför vi valt slutna frågor; vi vill 
ha så hög svarsfrekvens som möjligt och tror att detta kan höja den. Vi tror att det spelar en 
stor roll huruvida frågorna är enkla och snabba att svara på för respondenten.  
   
Bryman & Bell (2005) skriver att man ska undvika långa frågor vilket vi försökt undvika. 
Frågorna som vi ställt är "lättlästa" och förhållandevis korta. Lantz (2007) skriver även att 
man bör genomföra flera provintervjuer före den riktiga intervjun (dvs. utskicket av enkäten), 
för att se till så att den intervjuade förstår frågorna och att de är lätta att svara på. Vi har 
genomfört tre provintervjuer, vilket lett till vissa förbättringar i enkäten, detta diskuterar vi 
mer ingående i ett stycke längre ner. Bryman & Bell (2005) skriver även att man bör undvika 
dubbla frågor, dvs. att man syftar på två saker i en fråga. Det har vi undvikit helt och hållet, då 
vi håller med Bryman & Bell och anser att det gör respondenten förvirrad. Bryman & Bell 
(2005) skriver att man inte ska skriva för generella frågor, vilket vi kan ha gjort till en viss del 
i enkäten. Frågor som "hur fungerar hälsofrämjande arbete på er arbetsplats" är ganska 
generaliserande och kan upplevas väldigt olika hos olika personer i organisationen. Vi tycker 
dock att deras upplevelse är viktig, även om inte nästa person anser att det är på samma sätt. 
Därför ser vi inte detta som en nackdel. Bryman & Bell (2005) skriver att man ska se upp för 
ledande frågor, vilket vi i stor utsträckning försökt. Sen är det svårt att ta bort "oss" ur 
enkäten, tycker vi att något är positivt så faller det sig naturligt att beskriva det med positiva 
ordalag. Men vi har kritiskt försökt ta bort den subjektivitet vi själva uppfattat i enkäten. 
Bryman & Bell (2005) skriver också att man ska undvika negatationer, vilket vi försökt följa 
vid utformningen av enkäten. Kylén (1994) skriver att man bör utforma svaren så att varje 
svar blir lika "attraktivt", dvs. att inte något svar låter bättre än något annat. Vi har försökt att 
tänka på detta, även om vi anser att det måste finnas med oattraktiva svarsalternativ också, för 
att göra listan med svarsalternativ komplett.  
   
En av enkäternas stora fördel är just att bearbetningen inte kräver så mycket tid (Ekholm & 
Fransson, 1992). Och eftersom vi använder oss av webbaserade enkäter sker nästan allt 
automatiskt. Enkäterna görs i ett program som vid enkätens slut sammanställer svaren i 
statistik, vilket underlättar bearbetningen otroligt mycket.  
   
Det finns flera frågor som vi i efterhand kommit på att vi borde haft med i enkäten, en av dem 
handlar om de gör en investeringsbedömning före införandet och en av dem handlar om de ser 
sina hälsofrämjande åtgärder som just hälsofrämjande. Efterklokhet är dok något man för 
räkna med vid denna sorts undersökningar.     

2.2.3 Utformning av följebrev    

Vid utskicket av enkäten tog vi även följebrevet i beaktande och dess fördelar. Kylén (1994) 
skriver att dessa uppgifter bör finnas med i ett följebrev:  

• Avsikten med undersökningen och vem som ligger bakom den.  
• Vilka som får enkäten och ska besvara den.  
• Hur lång tid det tar att besvara frågorna  
• Vart den ska skickas och vad som händer med svaren.  
• När rapporten kommer ut och hur man får tag på den.  
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Eljertsson (2005) skriver dessutom att det ska framgå att det är frivilligt att svara på enkäten 
och att man ska uttrycka ett tack på förhand till respondenten. Vi har tagit med alla dessa 
punkter i vårt följebrev och även lagt till vissa saker som vi anser viktiga. Vi har t.ex. skrivit 
ut att alla frågor är med slutna svar, vilket brukar uppskattas av respondenten. Till en början 
skrev vi följebrevet där vi utgick från våra egna referensramar. Sedan läste vi Kylén (1994) 
och Eljertsson (2005) och följde deras rekommendationer på vad följebrevet bör innehålla. Vi 
förde dessutom en kort dialog med Christoph Tiedtke där han uttryckte sina erfarenheter kring 
följebrev och även detta ledde till smärre justeringar. Vi har även försökt ge brevet en 
personlig prägel genom att lägga till en bild på oss vid våra kontaktuppgifter. Vi tror att 
chansen är större att man svarar när man ser vilka människor det är man hjälper framför sig.    

2.2.4 Pilotstudie  

Eljertsson (2005) skriver att den som själv eller tillsammans med andra skapar sitt 
frågeformulär, formulerar frågor och svar på ett sätt och med en grundtanke som verkar given 
för den personen. Ofta uppfattar inte andra personer frågorna på samma sätt. Detta var något 
vi märkte av när vi formulerade frågorna. Vi upplevde att vi "stirrade oss blinda" på frågorna 
och att vi behövde feedback från någon utomstående. Eljertsson (2005) föreslår att man ska 
utföra en pilotstudie med syfte att få svar på om de svarande tolkar frågorna på samma sätt 
som den person som utformat dem, eller om de uppfattar innebörden annorlunda. Man får 
dessutom reda på om det för vissa deltagare blir omöjligt att svara på en del av frågorna p.g.a. 
att det saknas en del svarsalternativ. Den första provundersökningen görs på en mindre grupp 
människor, exempelvis vänner och arbetskamrater, när frågeformuläret är nästan i sin slutliga 
form (Eljertsson, 2005). Vi bad några familjemedlemmar med vana av att svara på enkäter att 
testa frågeformuläret och ge feedback, vilket de gjorde och detta ledde till att vi lade till en del 
svarsalternativ och dessutom ändrade vi från frågor till påståenden i enkäten, baserat på 
pilotstudien.    

2.2.5 Urval   

Vi har valt att använda oss av organisationer med 70-100 anställda i Stockholm. Vi hittade 
dessa organisationer genom www.emfas.se (företagskatalogen) där de listat alla 
organisationer. Vi har inte valt en viss bransch, utan alla branscher som finns representerade 
inom detta segment. Vi valde denna storlek eftersom vi tror att det är vanligare att man t.ex. 
har en personalansvarig som jobbar där och detta medför att man har en medarbetare som har 
en del utbildning om arbetsmiljö och därmed förhoppningsvis verkar för en bättre sådan. Men 
det kanske endast är våra fördomar, det vet vi inte och vi lade inte ner någon tid på att 
undersöka det eftersom vi inte ansåg oss ha tid med att ringa runt till 200 organisationer och 
fråga om de arbetar hälsofrämjande. Vi tror även att chansen är större att de använder sig av 
hälsofrämjande arbete i Stockholm, än t.ex. en by eller mindre stad eftersom utbudet av olika 
aktiviteter, företagshälsovård o.s.v. är större i en stor stad som Stockholm än i en mindre stad 
eller by enligt vårt sunda förnuft. Om vi skulle välja ett segment med cirka 200 organisationer 
så finns det inte heller så många städer att välja mellan vilket gjorde Stockholm till ett 
självklart val. Vi har försökt att skicka enkäten till personalavdelningen eller Human Resource 
chefen i den utsträckning vi lyckats hitta deras kontaktuppgifter.      
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2.3 Konsekvenser av undersökningsform  

2.3.1 Stickprovsurval & Representavitet     

Vi genomför ett stickprovsurval i Stockholm stad. Arbnor & Bjerke (1994) skriver att ett 
stickprov är att ur en helhet hämta endast ett mindre antal enheter men samtidigt få en 
beskrivning om vad hela denna helhet består av. Det avgörande testet för ett stickprov är då 
att avgöra om detta är representativt för den population man tänker dra slutsatser om (Arbnor 
& Bjerke, 1994). Arbnor & Bjerke (1994) skriver att man ofta väljer att göra ett subjektivt 
urval av praktiska och ekonomiska skäl istället för ett slumpmässigt urval. Vi har därför gjort 
ett subjektivt urval av praktiska skäl. Vi har däremot försökt ta en hel grupp för att göra detta 
stickprov så representativt som möjligt. Vi har flera branscher i vårt segment och vi tror att 
Stockholm representerar Sverige bra. Vi har skickat ut en internetbaserad & standardiserad 
enkät till 188 organisationer med 70-100 anställda. Detta segment består av 202 
organisationer och detta bortfall beror på att vi inte kunde hitta deras e-postadresser trots idogt 
letande.  
   
Vi tror att resultatet vi får fram av detta kan vara representativt för organisationer i denna 
storlek, även i andra delar av landet. Däremot kommer inte resultatet representera alla 
organisationer i Sverige, då vi valt en viss storlek. Resultatet tror vi kan appliceras på 
organisationer i samma storlek runt om i landet, då Stockholm är en ort med stor variation och 
då denna storlek på organisationer ofta existerar i en stad eller i närheten av en stad tror vi att 
de även vistas i liknande klimat. Inom vårt segment kommer däremot resultatet ha hög 
representavitet då vi valt att undersöka hela segmentet.   
Det finns lite mer än 900 000 organisationer i Sverige (www.ekonomifakta.se, 2009-11-25), 
vilket gör att vår undersökning representerar 0,02% av organisationernas åsikter i Sverige. Av 
dessa organisationer är det dock endast 0,5 som har 50-199 anställda (www.ekonomifakta.se, 
2009-11-25) vilket är cirka 45 000 organisationer. Då motsvarar vårt segment 0,4% av hela 
den gruppen.    

2.3.2 Bortfall  

Bryman & Bell (2005) skriver att det finns en hel del att göra för att minska bortfallet som 
ofta är en risk vid enkäter. De rekommenderar att man ska utforma ett bra introduktionsbrev, 
man ska veta vem som inte svarat på enkäten så att man kan skicka en påminnelse, kortare 
enkäter visar ett lägre bortfall, ha tydliga instruktioner och en snygg layout, man ska börja 
med frågor som respondenten kan ha intresse av, brevet ska kännas riktat till respondenten 
personligen, ska innehålla så få öppna frågor som möjligt & erbjuda någon sorts lön, såsom 
biobiljetter t.ex. (Bryman & Bell, 2005). Vi har haft detta i beaktande när vi skrivit enkäterna 
och har lagt mycket tid på introduktionsbrevet som vi försökt göra personligt och övertalande 
till varför de ska genomföra enkäten. Vi vet vem som inte svarat på enkäten och skickar ut en 
påminnelse. Vi har försökt hålla vår enkät kort, så att de inte blir uttråkade utan svarar på hela 
enkäten. Vi har tagit hjälp av den datoransvarige på skolan och därigenom fått en snygg 
design på den internetbaserade enkäten som ger ett proffsigt intryck. Vi har inga öppna frågor 
utan det ska vara enkelt att svara på enkäten för respondenten. Vi har däremot inte någon 
"lön" för mödan eftersom vi inte har möjlighet till det och vi visste inte riktigt vilken fråga 
som låg i organisationens intresse vilket gjorde att vi inte baserade ordningen av frågorna med 
detta. Annars har vi tagit alla råd som boken ger på allvar och försökt utforma enkäten utefter 
detta.  
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Dahmström (2000) skriver att det stora problemet med just internetenkäter är det stora 
bortfallet och tekniska problem. Hon skriver att det visat sig att om respondenten inte fått 
möjlighet att även svara på enkäten på traditionellt sätt så blir bortfallet oacceptabelt högt. Vi 
har haft detta i åtanke, men har tyvärr inte kunnat genomföra enkäten på annat sätt eller haft 
möjlighet att t.ex. skicka ut en traditionell enkät för att komplettera den internetbaserade. Vi 
förväntar oss dock ett högt bortfall och det är anledningen till att vi skickar ut enkäten till så 
många; men vi hoppas på att få ca 30 respondenter.    

2.3.3 Svarsfrekvens  

Vi har valt ett segment av organisationer med 70-100 anställda eftersom vi tror att chansen är 
stor att de använder sig av någon form av hälsofrämjande arbete. Segmentet består av 202 
organisationer men vi har endast fått tag på 188 av dem. Vi ser oss som nöjda med en 
svarsfrekvens med 30 organisationer, alltså ca 16 %. Bryman och Bell (2005) skriver dock att 
en svarsfrekvens på under 50% är oacceptabel, men vad vi förstått av vår handledare så är 
50% i dagsläget ett väldigt bra resultat. Vi har av denna anledning skickat ut enkäten till så 
många, då vi räknar med ett stort bortfall och endast "behöver" svar från 30 organisationer. 
Självklart skulle vi vilja ha en högre svarsfrekvens, men är realistiska och vet vilka nackdelar 
det finns med internetenkäter som trots allt är vårt enda alternativ om vi vill göra 
enkätbaserade intervjuer.  
   
Vi gav respondenterna drygt en vecka på sig att svara på enkäten och en påminnelse där 
enkäten skickades ut på nytt, gick ut dagen före det satta slutdatumet. Svarsfrekvensen var 
inte speciellt hög och det var flera som började svara på enkäten och färre som avslutade den. 
Det var 26 stycken som svarade på den första frågan i enkäten, av de 188 organisationer som 
enkäten skickades ut till. Det motsvarar knappt 14%. Sedan sjunker antalet som svarat på 
frågorna ganska frekvent för att slutligen vara 18 svaranden på sista frågan. Det är inte på 
någon specifik fråga vi tappat en mängd respondenter utan de faller av med jämt mellanrum. 
Detta tolkar vi som att enkäten kanske var för lång och inte att det var frågorna specifikt det 
var fel på. Om det var frågorna det var fel på så borde man sett något samband på vilken fråga 
de flesta slutade svara. Istället är avhoppningen jämn, vilket förmodligen innebär att de blev 
trötta på att svara. Den slutliga svarsfrekvensen hamnar alltså på 18 vilket motsvarar 9.5 %. 
Vi var inte tillfredsställda med den svarsfrekvensen varpå enkäten skickades ut på nytt med en 
ny påminnelse och förhoppningen om att få fler svar. Efter denna påminnelse har vi nu 30 
respondenter på fråga ett, men dessa sjunker till 20 till fråga 33. Vi ser oss nu nöjda med vår 
svarsfrekvens och tiden räcker inte till för att öka denna svarsfrekvens. Svarsfrekvensen är 
16% på fråga ett och sjunker till 10,6% till och med fråga 33. Vi tror att bortfallet under 
enkäten beror på att den var för lång, vi fick också kommentaren "blev mest irriterad av 
frågorna" (Bilaga 1, fråga 32) t.ex. Vi tror att detta beror på att vi ställde frågor som är viktiga 
för oss, men de kanske inte såg det viktiga i frågorna vi ställde. Efter några dagar fick vi in 
ytterligare några svar och har nu 33 respondenter på fråga 1 som sjunker till 22 respondenter 
på fråga 32.  
   
Företagshälsovård har vi tyvärr råkat få med som alternativ två gånger i enkäten. Det betyder 
att en del organisationer som har företagshälsovård har fyllt i det två gånger. Vi har valt att 
redovisa siffrorna för det alternativ som fanns längst upp på listan eftersom det är mer troligt 
att man väljer att inte fylla i det igen när man väl har gjort det en gång. Vi tror att det här 
misstaget från vår sida skedde då vi skulle skriva in alternativet "friskvårdsbidrag", istället 
blev det "företagshälsovård" en andra gång. De organisationer som utnyttjar friskvårdsbidrag 
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har ändå fått fram det genom att de har valt alternativet "annat" och sedan skrivit in det på 
egen hand.  

2.3.4 Validitet  

Vi börjar med att gå igenom de tre olika sorters validitet som existerar och hur vi ser på detta.   
Ytvaliditet, dvs. acceptans. Arbnor och Bjerke (1994) skriver att det innebär att man gör en 
rimlighetsbedömning av resultaten. Man kan då t.ex. fråga någon utomstående om resultaten 
ses som rimliga eller själv bedöma detta. Vi valde att själva bedöma det.  
Intern validitet även kallad relevans. Detta avser det logiska förhållandet mellan 
undersökningen och teorin inom området. Hypoteserna ska t.ex. belysa den teori som sedan 
använts (Arbnor & Bjerke, 1994). Vi anser att vi har intern validitet då vi verkligen tar upp 
problemen med teorin i vår problemformulering och sedan håller samma spår.  
Extern validitet handlar om konsekvenser och möjligheten att generalisera resultatet utanför 
undersökningsområdet. Man har såvida extern validitet om man kan använda resultatet på 
andra (Arbnor & Bjerke, 1994). Vi anser att vi har extern validitet till en viss mån. Om man 
avser att använda vårt resultat på organisationer med 70-100 anställda i Sverige så tror vi att 
det är fullt möjligt och anser att de då har hög extern validitet. Detta tror vi eftersom 
Stockholm är en stad med bred variation och där flera olika branscher förekommer. Dessutom 
så är Sverige ett förhållandevis litet land och moden t.ex. är väldigt lika varandra i landet.   
   
Bryman & Bell (2005) skriver att de två stora frågorna man ska ställa sig vid frågan om 
validitet är vad det är som mätinstrumenten mäter och om de avbildar verkligheten. Vi har vid 
utformningen av enkäten noga gått igenom vad vi ville veta med våra frågor och hur vi bäst 
skulle få veta detta. Vi har också före utskicket av enkäten gått igenom vilken litteratur vi 
kommer att kunna koppla till de svar vi får vilket gör att vi är säkra på att mätinstrumenten 
mäter rätt sak. Huruvida våra resultat avbildar verkligheten kan diskuteras när man vet vilken 
svarsfrekvens vi nått. Om svarsfrekvensen är låg och svaren fåhändiga så kan det vara så att 
vårt resultat inte avbildar verkligheten.    

2.4 Användning av data  

2.4.1 Datainsamling    

Vi väljer att använda oss av både primära och sekundära källor eftersom vi ifrågasätter de 
teorier som idag finns, och hur väl de speglar verkligheten. Våra primära källor får vi genom 
en standardiserad gruppenkät med slutna frågor. Enkäten bidrar till att paneleffekten och 
intervjuareffekten minskar. Hur våra frågor är ställda i enkäten och våra alternativa svar 
påverkar självklart den intervjuade men vi anser att det är bättre än att vi sitter och frågar dem 
rakt ut. Vi tror att vår närvaro hade påverkat svaret ännu mer och att svaren kanske inte skulle 
vara lika ärliga. När man kan svara utan att någon vet vem det är som svarat det så tror vi att 
man oftare svarar ärligare.    

2.4.2 Mätskalor    

Vi använder oss mestadels av ordinalskalor, vilket innebär att de får rangordna olika alternativ 
vid påståenden (Arbnor & Bjerke, 1994). Men vi använder oss även av skalor där de finns 
olika svarsalternativ utan rangordning. Vi har valt att använda oss av dessa skalor då de är 
bäst lämpade till attitydfrågor och mätning av olika påståenden. Då man inom aktörsynsättet 
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anser att verkligheten är föränderlig (Arbnor & Bjerke, 1994) så anser vi inte att det finns 
någon mening med att testa reliabiliteten  
   
Man säger inom aktörsynsättet att det enda sättet att egentligen testa validiteten är att fråga 
aktörerna om de accepterar resultatet (Arbnor & Bjerke, 1994). Vi anser dock att det finns 
andra sätt och har tidigare gått igenom hur vi utvärderat validiteten. På denna punkt agerar vi 
alltså inte utefter aktörsynsättet, då vi ansåg att det andra fungerade bättre. Att fråga 
aktörerna, vilket vi antar är organisationerna vi intervjuat, om de accepterat resultatet skulle 
bli en stor arbetsinsats och vi tror inte att de skulle vara intresserade av att svara under den 
korta tid vi skulle kunna ge dem.  
Dahmström (2000) tog även upp att svarsalternativen ej bör vara för många vid utformandet 
av en enkät, vilket vi haft i tankarna vid utformningen av dem.  
   
Enkäten är en gruppenkät, vilket innebär att den ser likadan ut till alla organisationer. Alla 
organisationer får samma frågor oavsett deras svar i tidigare frågor.  
Vi har valt att använda oss av slutna frågor då detta förenklar kodningen och vi tror även att 
det kan påverka svarsfrekvensen positivt. Dessa frågor går oftast snabbare att svara på, vilket 
gör det enklare för den intervjuade att genomföra enkäten.  
Genom att använda oss av dessa enkäter anser vi att intervjuareffekten minskar då vår närvaro 
förmodligen skulle kunna påverka svaren mycket. Nu svarar de utan att figurera med 
organisationens namn, vilket förmodligen gör det enklare för dem att svara ärligt. 
Paneleffekten finns inte då vi antar att de svarar på enkäten en och en. Om de sitter flera och 
svarar så tror vi inte att detta är en nackdel, då de förmodligen då är från samma organisation 
och får en bredare bild av organisationen genom detta.    
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2. Teori   
Teorikapitlet har vi delat in i två olika delar för att få en bättre överblick. Den första delen 
handlar om hälsofrämjande arbete och om reglerna kring hälsofrämjande arbete. Sist 
kommer en del om institutionella regler och standardisering. Teorin om hälsofrämjande 
arbete ger bakgrundsinformation om ämnet samt varför det är intressant att diskutera. Delen 
om institutionella regler tar upp ytterligare eventuella motiv och anledningar till varför 
hälsofrämjande arbete används. Vi ser att det är viktigt att ha med teorin från de olika 
delarna för att kunna hålla en diskussion kring vår problemformulering när vi kopplar ihop 
teorin med empirin. Vi kommer att motivera valen av de specifika teoristyckena löpande i 
texten som följer.  
   

3.1 Hälsofrämjande arbete    

3.1.1 Definition av hälsa  

Innan vi kommer in på hälsofrämjande arbete har vi valt att ta upp begreppet hälsa och vad 
det innebär för att det sedan ska bli något enklare att förstå begreppet hälsofrämjande arbete. 
Givetvis kan hälsa betyda olika saker om man frågar olika personer och det går säkert att 
skriva en hel uppsats om vad hälsa innebär. Det finns detta till trots de som har försökt 
definiera hälsa och Halling el al (2002) skriver att en tidig definition på hälsa var att om man 
inte hade några synliga tecken på sjukdom så var man frisk. Sedan dess har många enats om 
att hälsa inte endast kan definieras i frånvaro av sjukdom (Hallling et al, 2002). Det är vad 
man kan ana att Världshälsoorganisationen WHO hade i åtanke när de tog fram en definition 
på hälsa som har blivit allmänt accepterad, och säger att hälsa är fullständig fysisk, mental och 
socialt välbefinnande (www.who.int, 2009-11-15). Trots att definitionen är allmänt 
respekterad, betyder det inte att den inte kan diskuteras. Halling et al (2002) skriver att denna 
definition gör att hälsa inte endast blir en medicinsk fråga utan även en samhällsfråga och att 
den tydliggör att hälsa kan ses som en subjektiv upplevelse likväl som det är en objektiv fråga 
om funktion.      

3.1.2 Vår syn på hälsa  

För att ni ska förstå vilken utgångspunkt vi har när vi skriver om hälsa tycker vi att det är 
viktigt att ni vet vilken syn vi har på hälsa. Vi ansluter oss till Medin & Alexanderssons syn 
på hälsa, där hälsa är att ha handlingsförmåga till att kunna förverkliga sina mål (Medin & 
Alexandersson, 2000). Det kallas att ha en holistisk syn på hälsa och innebär att man tar 
hänsyn till både kulturella, sociala och ekonomiska faktorer och tycker att begreppet hälsa är 
viktigare än begreppet sjukdom. Det påverkar vår uppsats till viss mån att vi har den här 
synen på hälsa eftersom vi räknar in mycket mer i begreppet hälsofrämjande arbete och tycker 
att det kan vara allt från att fråga hur personalen mår till att ge dem gymkort. Det har även 
resulterat i att vi betonar att bara för att man inte är sjukskriven så betyder inte det att man är 
frisk och att andra faktorer än den fysiska ohälsan kan få personalen att må dåligt.  
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3.1.3 Hälsa och ohälsa i Sverige     

När vi nu har skrivit om begreppet hälsa i stort, kommer vi att gå in lite mer på hur det ser ut i 
vårt samhälle, hur hälsan och även ohälsan är i Sverige. Vi har valt att göra det för att visa på 
varför hälsofrämjande arbete har blivit så vanligt. Det är nämligen så att Halling et al (2002) 
skriver att 25-30 % av medelålders och äldre män är helt fysiskt inaktiva i Sverige och att i 
motsvarande åldersgrupp av kvinnor är 10-15 % helt fysiskt inaktiva. Många personer är 
alltså stillasittande och en del är det p.g.a. sjukdom. Johnsson et al (2003) skriver att det i 
Sverige finns 4,2 miljoner människor i arbetsför ålder men att 14% av dem är 
arbetsoförmögna pga. sjukdom. Vid Fors bruk är den siffran endast 6% och om hela Sverige 
minskar sjukligheten till nivån i Fors så blir det ett tillskott på ungefär 340 000 årsarbeten. 
Och om de drar in pengar bara så att det motsvarar lönekostnaderna så blir det en summa på 
180 miljarder kronor. Om de däremot drar in två gånger lönekostnaderna, vilket är ganska lågt 
räknat i en lönsam verksamhet så blir det 360 miljarder. Ohälsan har uppenbarligen stora 
ekonomiska effekter i Sverige (Johnsson et al, 2003).  
    
Dessutom så är vi i Sverige världsbäst på att sjukskriva oss (Johnsson et al, 2003). Johnsson et 
al (2003) skriver att samhällets kostnad för sjukpeng, sjukbidrag och sjukpension var ungefär 
120 miljarder kronor år 2002, en fyrdubbling från 1998 då det var på ca 30 miljarder kronor. 
De skriver även att organisationerna betalar ännu mer, 2002 betalade de 111 miljarder i 
sjukförsäkringsavgifter och 60 miljarder i sjuklön. Utanpå de kostnaderna kommer dessutom 
kostnader för vikarier, produktionsbortfall och försämrad kvalitet (Johnsson et al, 2003). 
Sjukskrivningarna var många i början av 2000-talet och Johnsson et al (2003) skriver om de 
trender som råder år 2003. Dessa trender är att antalet människor som sjukskrivs minskar, de 
som hamnat i arbetsoförmåga har allt svårare att komma tillbaka till arbetslivet, antalet 
personer som varit borta från arbetet i mer än ett år ökar (de är nu 135 000 stycken) och 
antalet långtidssjukskrivna ökar (Johnsson et al, 2003). De skriver även att varje dag år 2003 
sjukskrev sig 180 000 personer, vilket är lika många som bor i Västerås stad.   
   
   
Man kan läsa i en rapport från Försäkringskassan att i slutet av mars 2003 var det strax över 
300 000 personer som var sjukskrivna. I slutet av december 2006, var det strax under 200 000 
som var sjukskrivna. Det är en tydlig minskning och Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
skriver att en stadig minskning av ohälsotalet fortsätter, så även under november månad 2009 
(www.skl.se, 2010-01-06). "Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som 
ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Varje tiondel i ohälsotalet 
motsvarar ca 600 000 dagars sjukfrånvaro" (http://www.skl.se/artikel.asp?C=5840&A=64243, 
2010-01-06). Ohälsotalet ligger nu på 33,0 vilket är det lägsta på sex år. Det är nu 498 301 
personer som får sjuk- eller aktivitetsersättning vilket är den lägsta siffran sedan november 
2003. De personer som får en utbetalning p.g.a. sjukskrivning är totalt 131 699 stycken 
(www.skl.se, 2010-01-06).  

3.1.4 Att mäta hälsa   

Ohälsotalet är ett sätt att mäta hälsa på och vi har valt att ta med ett stycke om mätning av 
hälsa då många teoretiker betonar vikten av detta.  T.ex. så skriver Andersson et al (2004) om 
mätning av hälsa att sjukfrånvaro brukar användas flitigt, men att det inte är tillräckligt. Det är 
många fler dimensioner av hälsan som påverkar människors arbetsinsats än endast 
sjukfrånvaro; vilket också är anledningen att nya begrepp, såsom långtidsfrisk, dykt upp i 
sammanhanget (Andersson et al, 2004). En ny dimension av hälsa lyfts fram av Gösta Tibblin 
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som utvecklade hälsokorset och lade till en subjektiv del; den självuppfattade hälsan (Cronsell 
et al, 2003). Det upplevda välmåendet är just vad Cronsell et al (2003) tycker borde ges större 
plats vid mätning av hälsa och de tycker också att man ska använda begreppet frisknärvaro, så 
istället för att skriva att sjukfrånvaron är 6 % ska man skriva att frisknärvaron är 94%. 
Cronsell et al (2003) tycker dessutom att man ska räkna in mer i begreppet närvaro, t.ex. finns 
det sjuknärvaro, vilket är när personal går till jobbet trots att de är sjuka, och detta borde 
räknas bort. De anser att vi just nu inte mäter hälsa på rätt sätt men att mätbarheten är viktig 
och att det är otroligt viktigt att insatser som görs för hälsan ger ett mätbart resultat, och 
därmed kan ge besked om effekterna.    
   
Vikten av att mäta hälsa får stöd i Folkhälsoinstitutets publikation "Hälsofrämjande arbete på 
arbetsplatser (2004)". Där poängteras det att för att kunna lyfta fram viktiga resultat och 
erfarenheter är det viktigt att följa upp det hälsofrämjande arbetet och att utveckla 
uppföljnings- och utvärderingsmetoder och mått, så att andra kan ta vid och fortsätta arbetet. I 
samma publikation kan man läsa att det finns tre avgörande faktorer för att hälsofrämjande 
program ska bli effektiva; individuell riskreduktion för högriskanställda, 
hälsoriskbedömningar som görs innan interventionerna sätts in och att hänsyn tas till 
arbetstagarnas intressen, d.v.s. att man gjort någon typ av behovsanalys. Även Cronsell et al 
(2003) skriver att resultatet kan ge riktlinjer för det fortsatta hälsoarbetet. De skriver också att 
man t.ex. kan använda sig av hälsoprofilsbedömningar, medarbetsskapsenkäter & 
stressenkäter för att mäta organisationens hälsa.    
   
Enkäter som mätmetod tar även Johansson et al (2003) upp. De tycker att en arbetsmiljö- och 
hälsoenkät fungerar bra för att mäta hälsan. Fler exempel på hur man kan mäta hälsa enligt 
Johnsson et al (2003) är att mäta:  

• Vilka motionsaktiviteter som gjorts.  
• Medverkan i kulturella sammanhang.  
• Den korta och långa sjukfrånvaron.  
• Antalet tillbud och arbetsskador.  
• Antalet rehabiliteringsfall  
• Personalomsättningen.    

   
Johnsson et al (2003) är de enda bland den litteratur vi använt oss av som inte håller med om 
att det är svårt att mäta hälsa. Bland vår litteratur kan man t.ex. höra röster som Medin & 
Alexandersson (2000) som skriver att begreppet hälsa är relativt i avseende hur det ska mätas 
men Johnsson et al (2003) menar snarare att vi är ovana vid att göra det. De tycker att ett 
enkelt men tydligt mått är att mäta antalet långtidsfriska; långtidsfrisk är man om man haft 
anställning i minst tre år och inte varit frånvarande pga. sjukdom de senaste två åren.  

3.1.5 Definition av hälsofrämjande arbete  

Åsikterna går isär om det är enkelt eller inte att mäta hälsa. Vi skrev även lite om att mäta 
hälsofrämjande insatser och vi ska nu ta upp några definitioner kring hälsofrämjande arbete 
för belysa svårigheterna med en definition som kan förvirra organisationer. Vi börjar med att 
redogöra för vad WHO skriver, nämligen “Health Promotion is a process of enabling people 
to increase control over their health and its determinants, and thereby improve their health" 
(www.who.int, 2009-11-25). Att hälsan ska förbättras med hjälp av hälsofrämjande arbete 
håller Ewles & Simnett (2003) med om då de skriver att hälsofrämjande arbete handlar om att 
förändra hälsotillståndet för både enskilda individer och grupper till det bättre. Syftet med 
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verksamheten är att främja hälsa: att förespråka, stötta, uppmuntra och prioritera hälsa på både 
individuell och kollektiv nivå (Ewles & Simnett, 2003). Men individen kan ofta inte göra allt 
själv. De viktigaste påverkande faktorerna ligger utanför individens kontroll och utgörs av 
sociala, ekonomiska och miljörelaterade aspekter. Sådana aspekter påverkar människors hälsa 
och att stärka människors förmåga till att ta mer kontroll över sådana aspekter är en 
grundläggande målsättning för verksamheten. Kärnan i det hälsofrämjande arbetets mål och 
metoder är båda dessa komponenter – att stödja människor att förbättra sin hälsa och skaffa 
sig bättre kontroll över den, skriver Ewles & Simnett (2003) och det är ju också det som 
WHO:s definition menar.    
   
Även Folkhälsoinstitutet (2004) håller med om att begreppet hälsofrämjande arbete (eller 
insatser) syftar till att skapa gynnsamma förutsättningar för hälsa. Men de ser det också som 
en strategi inom folkhälsoarbete (Folkhälsoinstitutet, 2004). Hälsofrämjande arbete kräver ett 
brett och tvärsektoriellt samarbete mellan organisationer och myndigheter. Det är på de arenor 
i samhället som människor lever och verkar som insatserna utförs (Folkhälsoinstitutet, 2004). 
Att jobba hälsofrämjande på arbetsplatser inberäknar de ansträngningar som inträffar i alla 
sammanhang där individer arbetar och som syftar till att öka välbefinnandet och hälsan. 
Hälsofrämjande på arbetsplatser ägnar sig åt orsaker till ohälsa, men inriktar sig på 
möjligheter till god hälsa. Goda hälsorelaterade beteenden och att möjliggöra det för 
arbetande människor att utveckla en god hälsa är vad hälsofrämjande på arbetsplatser syftar 
till (Folkhälsoinstitutet, 2004).    

Folkhälsoinstitutet (2004) lyfter också fram hur stor roll arbetslivet har och skriver att för 
individens livssituation och hälsa spelar arbetslivet en stor roll. Detta skulle i ett 
folkhälsoperspektiv kunna betyda att man medräknar både betalt och obetalt arbete samt 
människors livsvillkor och livsstil. Det finns flera synsätt om vad hälsofrämjande insatser på 
arbetsplatser kan innebära. Begreppet hälsofrämjande arbetsplatser kan med stor sannolikhet 
innefatta flexibel arbetstid, socialt stödjande arbetsklimat och självstyrande grupper 
(Folkhälsoinstitutet, 2004). Inom den sociala dimensionen så kan en satsning t.ex. innebära en 
vanlig, hederlig fest. Då ges möjlighet till samvaro under avslappnade former för att öka 
trivseln och gemenskapen (Cronsell et al, 2003). Johnsson et al (2003) har sammanfattat 
hälsofrämjande arbete i några så kallade uppbyggande faktorer, de är: Sömn, kost, vila, 
harmoni (motivation, socialt nätverk och identitet), rekreation, motion, kultur, upplevelser och 
kärlek. Johnsson et al (2003) skriver att det är viktigt att chefer och medarbetare har kunskap 
om dessa faktorer. Johnsson et al (2003) skriver även att det finns vissa friskfaktorer vid Fors 
bruk (som fått pris från Korpen för att vara Sveriges friskaste företag) som kan beskriva en 
hälsofrämjande organisation, dessa friskfaktorer är:  

• Medveten organisation med tydliga mål.  
• Kreativ miljö.  
• Konsultativt ledarskap.  
• Öppet arbetsklimat. Om dessa fyra friskfaktorer finns så finns en högre frekvens av 

långtidsfriska medarbetare och ledare, om man då förstärker dessa faktorer så ökar 
alltså antalet långtidsfriska medarbetare    

3.1.6 Effekter av hälsofrämjande arbete  

Öka trivseln och gemenskapen är exempel på vilka effekter hälsofrämjande arbete kan ha och 
för att kunna förstå motiven bakom hälsofrämjande arbete och kunna diskutera hur dessa 
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påverkar det hälsofrämjande arbetet, ser vi det som nödvändigt att ha en viss förståelse för 
vilka effekter hälsofrämjande arbete kan ha.    

 3.1.6.1 Hälsoeffekter  

För att nämna några av hälsoeffekterna av hälsofrämjande arbete så skriver Andersson et al 
(2004) att det inte råder någon tvekan om att regelbunden motion, bra kostvanor, minskad 
rökning, måttlig alkoholkonsumtion, mindre stress och bättre balans i livet leder till ökad 
hälsa och en längre livslängd. För att styrka sina ord skriver de att man t.ex. kan minska 
risken för att dö i förtid med 65% om man försöker få en förbättrad kondition, detta har 
Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik kommit fram till genom 40 år av 
systematisk forskning inom ämnet (Andersson et al, 2004). Halling et al (2002) beskriver 
även vinster som att medarbetarna känner att ledningen satsar på dem som viktig och att den 
självupplevda hälsan då förbättras. För att ge konkreta exempel så skriver Halling et al (2002) 
att man med regelbunden motion kan förbättra konditionen med 50% (1,5 ggr). Den som är 
tränad kan då använda 40-50 % av sin kapacitet över en åtta timmars arbetsdag. Detta innebär 
att om en otränad person börjar motionera så ökar prestationsförmågan med 300 % (1,5 ggr x 
2 ggr = 3 ggr) (Halling et al, 2002). Detta är dock inte de enda effekter som Halling et al 
(2002) nämner utan skriver också att om medarbetarna är fysiskt aktiva så minskas 
stresshormoner i kroppen vilket gör att medarbetarna tål en högre stressnivå innan denne tar 
skada av stressen.   
   
Det är inte endast konditionen som är en viktig vinst med hälsofrämjande arbete utan Halling 
et al (2002) poängterar även vikten av vad man äter och när man äter, utan t.ex. en ordentlig 
frukost så riskerar blodsockret att vara lågt på förmiddagen eller att sjunka ytterligare fram till 
nästa mål, vilket leder till låg psykisk och fysisk prestationsförmåga, dåligt humör mm. Om 
medarbetarna istället äter frukost och lunch och dessutom äter långsamma kolhydrater så får 
de ett jämt blodsocker vilket leder till ett jämnare humör, högre vakenhetsgrad och 
prestationsförmåga (Halling et al, 2002).  
   
För att kunna se en överblick av alla de hälsoeffekter som hälsofrämjande arbete innebär tar vi 
med en lista som Cronsell et al (2003) sammanställt och som berättar om vilka positiva 
effekter som ökad fysisk aktivitet bland annat leder till:  

• Högre fysisk kapacitet.  
• Ökat antal små blodkärl i muskulaturen som förbättrar transporten av syre, näring och 

avfallsprodukter.  
• Ökad syreupptagningsförmåga= bättre kondition.  
• Ökad muskelmassa vilket leder till ökad energiförbrukning och då två effekter: bättre 

viktkontroll och glädjen att få äta mer mat.  
• Ökad muskelstyrka och fysisk kondition ger upplevelsen av en lättare vardag  
• Ökad muskelstyrka ökar stabiliteten runt lederna i kroppen.  
• Brosket i lederna mår bättre.  
• Ökat allmänt välmående (t.ex. utsöndras kroppens eget morfin; endorfin som fungerar 

smärtlindrande och välgörande för välbefinnandet)  
• Förbättrad stresshantering och sänkta stresshormonnivåer.  
• Blodvolym och hjärtats slagvolym ökar.  
• Sympatiska nervsystemet minskar i aktivitet.  
• Ökad fettmetabolism och oftast lägre blodfetter.  
• Ökad förmåga att hålla energibalans  
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• Ökad insulinkänslighet i vävnaderna, vilket innebär att mindre insulin krävs för 
önskad effekt; vilket minskar risken för åldersdiabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.  

• Ökad skeletthållfasthet.  
• Bättre bibehållna könshormonnivåer.  
• Bibehållen muskelmassa och allmänt bromsat åldrande.  
• Ökad mängd snällt kolesterol, vilket skyddar mot hjärt- och kärlsjukdomar.    

3.1.6.2 Ekonomiska effekter  

För att beskriva de ekonomiska effekterna av hälsofrämjande arbete så skriver Halling et al 
(2002) att organisationerna kan uppnå högre frisknärvaro, ökad prestationsförmåga och lägre 
personalomsättning. Aronsson & Malmqvist (2003) lägger till denna lista till andra faktorer 
som påverkas av personalens hälsa: Produktivitet, rehabilitering och arbetskraftskostnader. 
Forskning har även visat att fysiska hälsosatsningar ger tillbaka fem kronor på varje satsad 
enkrona och att break-even kan nås efter redan fyra månader. Detta grundas enbart på att 
medarbetarna fick simma en gång i veckan. Om man dessutom satsar socialt och psykiskt så 
kan de ekonomiska vinsterna bli ännu större (Halling et al, 2002).   
   
Vi tänker även visa hur stora de ekonomiska effekterna kan vara genom att ta upp Stora Enso 
i Fors, vilket bl.a. Cronsell et al (2003) gör. Stora Enso har nått upp till 41% långtidsfriska 
tjänstemän jämfört med 12 % som siffran låg på 1990 och 23% långtidsfriska 
kollektivanställda jämfört med de 3% som var långtidsfriska år 1990. Sjukskrivningarna 
ligger allt som allt på 3,5-5,5 % på Stora Enso och man kan jämföra detta med 12-14% som 
sjukskrivningarna generellt ligger på i näringslivet. Det sägs att deras lönsamhet ökat med 
33% på tio år, där förbättrade arbetsverktyg står för hälften och de anställdas förbättrade hälsa 
för den andra häften. Cronsell et al (2003) skriver att projektet kostat 6 miljoner kronor men 
att den förebyggande ohälsan har sparat in 30 miljoner kronor. Utanpå detta har 
organisationen även fått en stor vinst i den publicitet de fått och fortfarande får (Cronsell et al, 
2003).  
   
Ytterligare kostnader som arbetsgivaren slipper om de inför hälsofrämjande arbete är t.ex. 
rehabilitering. Cronsell et al (2003) skriver att en genomsnittlig rehabilitering för en 
tjänsteman/arbetare brukar kosta totalt 500 000kr - 800 000kr för arbetsgivaren, beroende på 
vem som gör uträkningen. Detta innebär att om endast ett rehabiliteringsfall undviks så blir en 
dyr satsning på hälsan snart lönsam (Cronsell et al, 2003).  
   

3.1.6.3 Effekter på organisationens image  

Vi tycker att det är viktigt att även visa andra effekter som hälsofrämjande arbete har och 
frågar oss om inte organisationens image kan vara ett motiv till införandet av hälsofrämjande 
arbete. Bl.a. så skriver Johnsson et al (2003) att en organisations image har betydelse i 
resultatredovisningen och att den är väldigt viktig för en organisation. Är organisationen 
attraktiv utåt som inåt så kan det locka till sig de bästa talangerna och långsiktigt kan 
organisationen försäkra sig som att ha en kompetent arbetskraft. Stora Enso Fors används ofta 
som exempel och kallas av Johnsson et al (2003) "Sveriges friskaste företag" (Johnsson et al, 
2003, s.33). Där har även imagen förbättrats genom hälsofrämjande arbete, från att bara ca 
75% av respondenterna 1996 svarade "Ja" på frågan om de skulle rekommendera Stora Enso 
Fors som arbetsplats, så svarade 1998 över ca 95% "Ja" (Johnsson et al, 2003).  
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Uppenbarligen har hälsa förbättrat imagen på olika vis på Stora Enso och det finns nu även 
verktyg för detta. Korpen och Cancerfonden gav i samband med regeringens kampanj "Sätt 
Sverige i rörelse 2001" möjlighet till hälsodiplomering. År 2002 fanns 200 därefter 
hälsodiplomerade arbetsplatser i Sverige (Angelöw, 2002).   

3.1.7 Regler angående hälsa    

3.1.7.1 Hälsobokslut    

Angelöw (2002) skriver att meningen med hälsobokslut är att man tydligare ska registrera och 
redovisa de händelser som berör personalens kompetens; men där hälsan är en viktig faktor. I 
detta bokslut framgår det t.ex. vad som orsakar ohälsa och vad detta kostat. Tanken är att om 
man för in personalens hälsa i bokslutet så blir också intresset för det större hos 
beslutsfattarna (Angelöw, 2002). Aronsson & Malmqvist (2003) skriver att ett hälsobokslut 
består av tre delar; en hälsoberättelse, statistik och nyckeltal och till sist uppdelning i 
kategorier. De skriver att det externa hälsobokslutet bör ingå i dess helhet som en integrerad 
del i årsbokslutet.  
   
Allt fler politiker och ekonomer hänvisar till hälsobokslut som en väg till ett friskare arbetsliv. 
I regeringens 11 punktprogram som utkom under 2002 så föreslås det bland annat att 
organisationerna ska införa hälsobokslut så att man kan analysera personalsituationen på 
samma sätt som man analyserar det vanliga bokslutet (Angelöw, 2002). Aronsson & 
Malmqvist (2003) skriver att i december 2002 antog riksdagen förslaget om obligatorisk 
redovisning av sjukfrånvaro. Syftet med detta var att öka medvetenheten om sjukfrånvaron 
och att denna ökade kunskap skulle påverka arbetsgivarna att vidta åtgärder för att minska 
sjukfrånvaron (Aronsson & Malmqvist, 2003). Aronsson & Malmqvist (2003) skriver också 
att anledningen till att man inte redan idag föreslår ett obligatoriskt införande av 
personalekonomisk redovisning är eftersom införandet av en förändrad redovisningskultur är 
en komplicerad process som kräver en lång infasningstid. Detta kräver ingrepp i både 
redovisningssystemen och redovisningskulturen (Aronsson & Malmqvist, 2003). Aronsson & 
Malmqvist (2003) skriver även att risken finns att lagen om redovisning av sjukfrånvaron kan 
uppfattas som en plåga och inte som ett hjälpmedel av organisationerna.  
   
Istället skriver Aronsson & Malmqvist (2003) att organisationerna bör uppmärksamma att det 
finns många aktörer som är intresserade av fördelarna med hälsobokslut i en organisation. 
Staten kan t.ex. vinna på det då arbetsgivarens medvetenhet kan innebära att de inför 
hälsofrämjande arbete som minskar sjukfrånvaron och därmed minskar kostnader för staten. 
På kapitalmarknaden är det intressant då förekomsten av ohälsa bland personalen kan vara ett 
tecken på hur väl organisationens ledning förvaltar sina resurser. Om man planerar att ta 
anställning i en organisation kan hälsoläget ge en fingervisning om hur arbetsförhållandena är 
i organisationen. Fackliga organisationer får också mer möjligheter att påverka arbetsmiljön i 
organisationen. Kunder och leverantörer är också intresserade av detta då vissa kunder 
kommer att avstå att välja produkter från organisationer med dålig hälsostatus. Sämre 
hälsostatus innebär också högre produktionskostnader vilket gör att leverantörer kan kräva 
kortare kredittid när varor ska lämnas. Hälsostatusen kommer troligtvis även mötas av stort 
intresse av allmänheten, då hälsostatusen bl.a. påverkar samhällsutvecklingen (Aronsson & 
Malmqvist, 2003).     
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3.1.7.2 Rot-avdrag för hälsa  

Det finns fler regler angående hälsa och Jacobsson (2009) skriver att regeringen satsar över en 
halv miljard årligen på ett rot-avdrag som ska stimulera tidiga insatser vid sjukfrånvaro och 
som träder i kraft vid nyår, 2009-2010. Det kommer att fungera så att om en arbetsgivare 
kopplar in företagshälsovården tidigt när en anställd blir sjuk så kan de räkna med att få 
tillbaka pengar från staten. Socialförsäkringsministern tror att alla kan bli vinnare i detta om 
de redan sjunkande sjuktalen kan sjunka ytterligare. Men någon som säkerligen kan vinna på 
detta är företagshälsovårdsföretagen, då regeringens stöd motsvarar cirka 10 procent av 
omsättningen varje år i branschen (Jacobsson, 2009). Lars Hjalmarson, vd för 
branschföreningen Svensk Företagshälsovård, tycker att detta är ett litet men välriktat stöd 
och han hoppas på att det statliga stödet ska öka arbetsgivarnas intresse. Anders Morin, 
ansvarig för välfärdspolitik på Svenskt Näringsliv, är dock inte så säker på detta utan tycker 
att arbetsgivarna redan gör mycket och säger att sjukfrånvaron är den lägsta på 20 år. Han 
tycker att systemet är krångligt och är därför osäker på hur många som kommer att utnyttja 
det nya stödet. LO:s vice ordförande Ulla Lindqvist tycker tvärtom att det är bra om 
arbetsgivarna känner trycket att ansluta sig till företagshälsovården men hon tror att det 
behövs mycket mer (Jacobsson, 2009).    

3.1.7.3 Enligt lagar och förordningar   

Det finns även fler lagstadgningar angående hälsofrämjande arbete och den 1 juli 1978 trädde 
arbetsmiljölagen (AML) i kraft. AML innefattar de grundläggande reglerna om vem som har 
ansvaret för arbetsmiljön och hur arbetsmiljön ska utformas. En grundtanke är att man ska ta 
hänsyn till arbetsmiljökraven på ett tidigt stadie, redan vid planering av arbetslokaler, 
utrustning, teknik och arbetsmetoder. Man ska också ta hänsyn till hur arbetstakt och 
arbetssätt inverkar på människan (Åhnberg, 2008). I första hand ligger ansvaret för 
arbetsmiljön hos arbetsgivaren som ska vidta de åtgärder som krävs för att förebygga så att 
arbetstagaren inte utsätts för ohälsa eller olycksfall. De regler som utarbetats för arbetsmiljön 
ska följas av arbetstagaren och den personliga skyddsutrustning som anvisats för arbetets 
utförande ska användas (Åhnberg, 2008).   
   
Det finns även en tillskyddsmyndighet för arbetsmiljön, Arbetsmiljöverket, och de ger ut 
författningar i olika frågor som rör arbetsmiljön. Det kan gälla mer allmänna regler om 
systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsplatsen, belastningsergonomi etc. Det kan dessutom vara 
bestämmelser som rör särskilda verksamheter, t.ex. arbete i motorbranschen, bygg- och 
anläggningsarbete m.m. De här föreskrifterna ges ut i AFS: Arbetsmiljöverkets 
författningssamling (Åhnberg, 2008).   

3.1.7.4 Friskvårdsbidrag  

Skatteverket har ordnat så att arbetsgivaren idag kan erbjuda sin personal enklare typer av 
motionsaktiviteter av mindre värde på motionsanläggningar som ligger avskilda från 
arbetsplatsen. Den anställde kan även själv stå för motionsavgiften och senare få ersättning 
för sitt utlägg av arbetsgivaren vid uppvisande av kvitto (www.skatteverket.se 2009-12-07). 
Vare sig det gäller årskort, klippkort eller enkelbiljetter, kan arbetsgivaren ersätta en anställds 
utlägg utan att skattefriheten påverkas, förutsatt att betalningen avser förmåner som uppfyller 
kriterierna för skattefria motions- eller friskvårdsaktiviteter (www.skatteverket.se 2009-12-
07).  
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Praktiskt så fungerar det så att personalen kan få möjlighet till enklare slag av motion och 
annan friskvård genom att arbetsgivaren ger dem checkar, kuponger eller andra handlingar 
som ger tillträde till en godkänd motionsanläggning. Det ska vara ett system utformat så att 
arbetsgivaren har full insyn över vilken typ av aktivitet som respektive check, kupong etc. kan 
användas till av de anställd. Dessutom ska arbetsgivaren kunna följa upp hur de har använts 
(www.skatteverket.se 2009-12-07).      

3.1.7.5 Investeringsbedömning    

Vi har valt att ta med teori om investeringsbedömning då vi vill bedöma om organisationerna 
behandlar de hälsofrämjande åtgärderna som andra investeringar i organisationen.  

Investering betyder ”anskaffning av resurser för varaktig användning i företaget” (Ljung et al, 
2007, s. 250). När man bedömer ett investeringsprojekt krävs det att man planerar för de 
kommande åren och preciserar investeringens användning i framtiden. Sådana strategiska 
beslut kan även sägas vara avgörande för organisationens långsiktiga överlevnad, vilket gör 
dem extra viktiga (Ljung et al, 2007). Grundtanken med investeringar är att de ska höja 
lönsamheten i verksamheten och Ljung et al (2007) skriver att man i all 
investeringsbedömning relaterar de föreslagna investeringarna till organisationens mål för att 
se så att investeringen hjälper och inte stjälper försöket att uppnå dessa. Ett av de mest 
grundläggande målen för alla organisationer är att uppnå så hög lönsamhet som möjligt och 
att överleva på lång sikt. Därför bör de ta hänsyn till det när de gör en bedömning av 
investeringen.  Av dessa anledningar är det viktigt att göra en ekonomisk bedömning av 
investeringen för att se hur den kommer att påverka lönsamheten och organisationens 
långsiktiga överlevnad (Ljung et al, 2007).  

3.2 Institutionalism  

I denna del av kapitlet kommer vi att gå igenom ämnesområdet institutionalism och tar upp 
flera områden inom detta som vi anser kan vara några av de motiv som ligger bakom 
hälsofrämjande arbete.   

3.2.1 Scotts "Tre pelare"  

Institutionalisering innebär den process där sociala processer, förpliktelser eller faktum 
kommer att ta en regelliknande status i sociala tankar och handlingar. Exempelvis är den 
sociala statusen av en läkare en högt institutionaliserad regel (både normativ och kognitiv) då 
han behandlar sjukdom så väl som uppehåller en social roll skapad av speciella beteenden, 
relationer och förväntningar (Meyer & Rowan, 1977/2002).   
   
Enligt Scott (2001) finns det olika bärare som uttrycker var institutioner förekommer i rutiner, 
sociala strukturer och kulturer. Det finns tre pelare som dessa institutioner vilar på: den 
kognitiva, den normativa och den reglerande pelaren (Scott, 2001). Lagar och regler är det 
som styr organisationen i den reglerande pelaren.  Den är sanktionerande, övervakande och 
regelskapande. Man inför bestraffningar, sanktioner och belöningar i syfte att kunna påverka 
organisationers framtida beteende. De huvudsakliga ingredienserna för den reglerande pelaren 
är därför makt, rädsla och egennytta (Scott, 2001). Det ligger helt eget i aktörernas egennytta 
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att anpassa sig efter reglerna för att inte utsättas för sanktioner vilket gör denna pelare 
tvingande och är också den mest konventionella av institutionerna (Scott, 2001).  
   
När det kommer till den normativa pelaren så ligger normer och värderingar i fokus. Här 
definieras hur man ska uppnå sina mål på legitima sätt genom normer, vilka även belyser hur 
man bör uppföra sig. Den normativa pelaren definieras av mål och objekt. Dessutom betonar 
den hur man ska uppnå målen på ett lämpligt sätt (Scott, 2001). Normativa regler uppfattas 
ofta som att de lägger band på socialt uppförande, vilket de i många fall också gör. Sist men 
inte minst har vi den kognitiva pelaren. I institutionen är de kognitiva elementen 
grundläggande regler om vår verklighet och de saker som vi anser är meningsskapande. 
Individernas gensvar på omvärldens påverkan tillhör de kognitiva dimensionerna (Scott, 
2001). T.ex. så är det vårt kognitiva centrum som gör att vi blir sugna på glass av 
hemglassbilens sång; då påverkar omvärlden oss att ge ett gensvar (Scott, 2001).     

3.2.2 Rationella myter  

Scott (2001) skriver vidare att tidiga studier framhåller att alla organisationer i en 
institutionell omgivning påverkas av denna omgivning och resultatet blir att den institutionella 
omgivningen blir enhetlig. Han skriver att de som införde strukturer i organisationer var 
tvungna att göra detta enligt det sätt som var taget för givet att det var det rätta sättet att 
organisera och därigenom nå normativt samtycke eller enligt andra regel-liknande system 
(Scott, 2001). Det finns alltså krav från omgivningen om hur organisationen ska se ut. Meyer 
och Rowan (1977/2002) kallar dessa institutionella krav för myter. En rationell myt är regel 
som blivit så institutionaliserad att den blivit en del av vårt samhälles uppsättning av regler 
(Meyer & Rowan, 1977/2002) De skriver att när nya rationella myter uppkommer i samhället 
så expanderar organisationerna sina formella strukturer för att efterlikna dessa myter; då de 
ger dem legitimitet och när organisationerna har anpassat sig till de här kraven och myterna 
har blivit institutionaliserade genom att det blivit en del av den formella strukturen i 
organisationerna så blir rationalitet en myt med explosiv organisatorisk potential (Meyer & 
Rowan, 1977/2002). Meyer & Rowan (1977/2002) skriver vidare att genom att följa de 
institutionella krav som existerar i omvärlden får organisationer legitimitet, vilket är 
nödvändigt för att kunna överleva. Legitimitet är ett sorts godkännande från omvärlden. Det 
är alltså väldigt viktigt att göra dessa institutionella krav till en del av strukturen för 
organisationens överlevnad. Meyer & Rowan (1977/2002) skriver att en organisation som 
befinner sig i ett högt institutionaliserad samhälle mer troligt kommer att överleva än en som 
inte gör det. Om man följer dessa regler anses man vara effektiv (Meyer & Rowan, 
1977/2002) och Holmblad Brunsson (2002) skriver att man ofta anpassar sig efter dessa 
institutionella krav för att uppnå legitimitet istället för att uppnå effektivitet, vilket är 
motsägelsefullt då de i omvärldens ögon inte är effektiva om de inte anpassar sig efter dessa 
krav. Detta beror bl.a. på att man tror att det finns ett bästa sätt att göra en procedur och denna 
ses då som legitim oavsett hur effektiv den är (Johansson, 2002).   

3.2.3 Legitimitet  

Att få legitimitet är otroligt viktigt och Johansson (2002) skriver att nybildade organisationer i 
utpräglat institutionella sektorer ökar sina överlevnadschanser avsevärt om de lyckas få 
legitimitet av omgivningen. Hur organisationer ska nå legitimitet tar Wehmeier (2006) upp då 
han skriver att organisationen kommer att nå legitimitet om det är stora likheter mellan sociala 
krav, organisatorisk aktion och kommunikation. Det är också viktigt att veta att organisationer 
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inte utvecklar rationella system endast för att fungera effektivt utan också för att få legitimitet, 
vilket innebär att organisationer förlitar sig på sociala förväntningar. De sociala 
förväntningarna avgör hur effektiva organisationen kommer att bli (Wehmeier, 2006). För att 
exemplifiera hur företag påverkas av kraven på legitimitet skriver Wehmeier (2006) att det 
nästan endast är för legitimerande syften som organisationer börjat rapportera om deras 
miljöuppträdande; organisationen kan endast fortsätta om dess struktur anses vara legitim i 
omvärldens ögon. Och just nu anses miljöuppträdandet extra viktigt, vilket innebär att de 
måste göra "rätt" i miljöaspekter för att uppnå legitimitet i omvärldens ögon (Wehmeier, 
2006).  
   
Det finns ytterligare sätt att uppträda på för att få extern legitimitet och på liknande sätt som 
organisationer rapporterar till omvärlden om sitt miljöuppträdande tas ibland beslut utan 
någon som helst koppling till handling (Brunsson, 2002). Sedan publiceras besluten för 
omvärlden i legitimerande syfte. Normer som finns i omvärlden kan vara inkonsekventa vilket 
gör att organisationer uppträder på detta vis agerar enligt vissa av normerna och fattar sina 
beslut enligt andra normer. Detta skapar inkonsekvens mellan beslut och handling men denna 
inkonsekvens är snarare en lösning än ett problem. Det är lösningen när man vill vinna och 
behålla extern legitimitet i en omvärld där det finns inkonsekventa normer (Brunsson, 2002). 
När sådana formella beslut används som ett verktyg för att skapa legitimitet måste de även 
vara synliga för omvärlden; annars visar de ingen legitimerande effekt. Därför kan man 
förvänta sig att en organisation som använder sig av beslut på detta vis är angelägna om att 
publicera sina beslut så att omvärlden kan se dem (Brunsson, 2002).   
   
Vidare skriver Wehmeier (2006) om beslutsfattare att de endast låtsas att ta rationella beslut 
och ibland även hyllar illusionen av detta. Han skriver också att ett sätt att klara av att leva 
med sin begränsade rationalitet är att förlita sig på rutiner som till sist utvecklas till ritualer. 
Eftersom organisationer befinner sig i en turbulent omvärld så är detta ett sätt att lyckas ta 
stabila beslut som ger beslutsfattaren en viss trygghetskänsla. Ofta tror även beslutsfattaren att 
denne uppträder rationellt trots att han egentligen inte gör det (Wehmeier, 2006) men som 
Meyer & Rowan skriver så gör även vissa beslutsfattare de institutionella kraven till en del av 
organisationen medvetet. De gör det eftersom när dessa institutionella krav blivit en del av 
den förväntade formella strukturen så krävs det att organisationen gör dem till en del av deras 
formella struktur för att organisationen ska få legitimitet av omvärlden (Meyer & Rowan, 
1977/2002).   
   
Men det är inte endast organisationerna som anpassar sig till sin institutionella omvärld utan 
de spelar även en aktiv roll i skapandet av denna omvärld. Mäktiga organisationer försöker 
t.ex. bygga in sina mål och procedurer rakt in i samhället som rationella myter (Meyer & 
Rowan, 1977/2002).  Som exempel så skulle företagshälsovården försöka skapa ett behov i 
landet för en lagstiftning som tvingar arbetsgivare att anlita företagshälsovården. På så sätt 
kan man utnyttja institutionaliseringen och göra det till en konkurrensfördel (Meyer & 
Rowan, 1977/2002).       

3.2.4 Problem med rationella myter  

Det finns en del problem med rationella myter och Meyer & Rowan (1977/2002) skriver att 
institutionaliserade regler ofta endast är kostnader men att de krävs för en organisations 
överlevnad. Organisationen måste ha legitimiteten den får genom att anpassa sig till dessa 
institutionaliserade krav/rationella myter för att kunna överleva. Johansson (2002) skriver att 
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problemet med institutionella krav är att de ofta inte fungerar praktiskt i organisationen. Detta 
kan bero på att de t.ex. uppkommit i olika delar av omvärlden och därför är motsägelsefulla 
(Meyer & Rowan, 1977/2002). Meyer & Rowan (1977/2002) skriver dock att det finns vissa 
lösningar på dessa problem, de är:  
1. Motstå ceremoniella krav. Med detta menas att de helt enkelt inte anpassar sig till de 
rationella myterna. Men en organisation som gör det och utger sig att vara effektiva har svårt 
att dokumentera sin effektivitet.  
2. Skära av sig från omvärlden. Omvärlden får inte veta hur de strukturerar sig och detta 
innebär självklart svårigheter då de är beroende av omvärlden.  
3. Cyniskt erkänna att deras struktur skiljer sig från arbetskraven. Detta förstör dock 
legitimiteten då omvärlden i så fall tycker att de borde förbättra sig.    
4. Lova förändring. Men man kan inte lova förändring hur länge som helst, vilket gör att man 
inte kan använda sig av denna lösning så länge (Meyer & Rowan, 1977/2002).  
   
 Det må finnas lösningar på problemen med rationella myter men Wehmeier (2006) skriver att 
dessa rationella myter sällan är utvärderade. Han skriver att deras genomslagskraft istället 
utvecklas genom de delade uppfattningar som organisationens medlemmar och omvärlden har 
kring dessa rationella myter, och att genomslagskraften inte beror på deras effektivitet. T.ex. 
kan hälsofrämjande arbete slå igenom på detta sätt, utan att man kontrollerar effektiviteten 
eller likvärdigheten.  

3.2.5 Särkoppling   

Men det är inte alla organisationer som delar mening med omvärlden angående ämnet 
rationella myter och institutionella krav och det finns även andra lösningar på problemen som 
ska uppstå med dem. Scott (2001) skriver att senare studier visade att det fanns skillnader 
mellan organisationer och man inser det att om, när och hur organisationen ger gensvar på de 
institutionella kraven beror på organisationens karaktärsdrag. Nya teoretiker har påpekat att 
det finns en stor variation bland organisationers gensvar till institutionella krav och att de 
svarar på dessa krav med olika motiv. Ibland svarar organisationen strategiskt genom att 
särkoppla strukturen från funktionerna eller genom att försvara sig själv på något vis från de 
upplevda kraven. I andra fall är kraven framförhandlade mellan organisationerna när de 
försöker forma de institutionella kraven och omforma omgivningen vilket innebär att de inte 
finner något behov till särkoppling (Scott, 2001).  
   
Meyer & Rowan (1977/2002) skriver om särkoppling att det innebär att man inte integrerar 
den formella strukturen i den informella. Man gör dessa till två olika strukturer som används 
parallellt. Det kan vara så att man har regler i den formella organisationen som man är mer 
eller mindre tvingade att ha för att få legitimitet, men bryter dem i den informella 
organisationen då de inte alltid fungerar praktiskt och ibland även är motsägelsefulla 
(Holmblad Brunsson, 2002). Man visar upp den formella strukturen för omvärlden och 
använder den informella strukturen i den dagliga verksamheten. Man överser då helt enkelt att 
den formella strukturen inte följs och man använder sig av den informella istället. Men i en 
sådan organisation så måste alla lita på varandra för att det ska fungera (Meyer & Rowan, 
1977/2002). Alla deltagare gömmer då den informella strukturen och visar endast upp den 
formella för omvärlden, så att det dagliga jobbet kan flyta på i organisationen (Meyer & 
Rowan, 1977/2002).    
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3.2.6 Isomorfism  

Den formella strukturen är det som syns utåt och det är inte helt ovanligt att organisationer 
tittar på varandra och sedan tar efter varandra. När organisationer härmar varandra istället för 
att se om metoder verkligen fungerar, kallas det isomorfism (Holmblad Brunsson, 2002). 
Detta innebär alltså att företagen ser vad andra företag gjort som lösningar på problem (och då 
ofta framgångsrika företag) och antar helt enkelt att denna lösning är effektiv då det fungerar 
för andra (Holmblad Brunsson, 2002). Därför blir organisationer mer isomorfiska med 
varandra och Holmblad Brunsson (2002) skriver även att omvärlden har stor betydelse när 
man organiserar sig, vilket innebär att organisationerna inte endast blir isomorfiska pga. att de 
härmar varandra utan också pga. hur deras omvärld ser ut. Meyer & Rowan (1977/2002) 
skriver att organisationerna strukturerar sig efter dessa fenomen i omvärlden och blir en 
avbild av dem, vilket förklarar hur isomorfism uppstår.    
   
Miles och Snow (1984/1997) pratar istället om en "fit" och att organisationen måste ha en 
intern och en extern "fit" för att bli framgångsrika. De menar att organisationerna alltid bör 
sträva efter detta om de vill nå den framgång de tänkt sig. Detta innebär att organisationen 
måste dels passa med sin omvärld utåt, men även passa ihop inuti organisationen. På så vis 
måste organisationerna uppvisa isomorfism med sin omvärld för att bli framgångrika. De 
skriver även att om omvärlden förändras så måste organisationen förändras med den, annars 
förlorar de sin "fit" och kommer därmed inte längre att vara framgångsrika (Miles & Snow, 
1984/1997). Som exempel på hur isomofrisk vår omvärld är skriver Di Maggio och Powell 
(1983/2002) att organisationer är homogena inom t.ex. ett land eller en stat, och tenderar att 
vara väldigt lika varandra.      

3.2.7 Imitation  

Rövik (2000) skriver att en anledning till likheter mellan organisationer är imitation. Rövik 
(2000) skriver vidare att om ett organisationsrecept ska spridas snabbt så ska det helst 
anknytas till starka förebilder så att det får en social auktorisering. Organisationerna kommer 
då att imitera denna förebild, då organisationerna förknippar förebilden med framgång. 
Förebilden måste då vara en sådan för en större grupp organisationer för att det ska fungera 
och organisationerna ska imitera denne (Bordieu 1977, se Rövik, 2000 s70). Organisationerna 
följer då det av förebilden som organisationen uppfattar krävs för att nå förebildens framgång 
(Alvesson & Svenningsson, 2008). Detta är dock inte den enda anledning till att 
organisationer imiterar varandra, utan samhälleliga och kulturella normer för vad som är 
politiskt och moraliskt korrekt gör att organisationer rör sig i vissa riktningar. Ibland vill 
organisationerna endast ge sken av att de imiterar denna riktning för att framstå som mer 
legitima, men ibland kan även dessa förändringar ge resultat (Alvesson & Sveningsson, 
2008).   
   
Det finns flera sätt att imitera och ibland adopterar organisationerna oavsiktligt endast en del 
av konceptet (Rövik, 2000). En anledning till att organisationerna gör det kan bero på att 
konceptet från början är väldigt generellt utformat vilket gör det svårt för den organisation 
som ska adoptera det att skilja på de olika delelementen (Rövik, 2000). Om organisationen 
har bristande kunskap om konceptet så kan det också vara en anledning till varför de endast 
genomför en imitation till viss del (Alchian 1950, se Rövik, 2000 s.161). Organisationen kan 
också själv tro att den kopierat hela konceptet när de i själva verket bara imiterat en del av det. 
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Ibland kan detta bero på att vissa element av en modell eller koncept är lättare att överföra än 
andra (Rövik, 2000).   
   
Man kan även imitera organisationsrecept i en kombination, dvs. att en organisation länkar 
samman delar av olika organisationsrecept till ett eget. Men även där kan man se delar av 
olika koncept som egna delar av imitationen (Rövik, 2000). En kombination av imitationer 
finns ofta i stora organisationers avdelningar för organisationsfrågor. De arbetar ofta med 
flera olika populära organisationsrecept på samma gång (Rövik, 2000).     

3.2.8 Moden  

Vilka organisationsrecept som är populära varierar och det som är välkänt och populärt kallas 
mode enligt Brunsson & Jacobsson (1998). Moden brukar bestå av saker som är poplära eller 
av beteenden, idéer och modeller. Men moden kan även bestå av poplära regler (Brunsson & 
Jacobsson, 1998). Dessa regler brukar då bestå av normer och standarder som är allmänt 
omtyckta och välkända. Brunsson & Jacobsson (1998) skriver också att moderörelser kan vara 
ett resultat av moden men att de också kan orsakas av imitation eller innovation. När 
innovation är den bakomliggande orsaken så kommer många aktörer att var för sig att bete sig 
på samma sätt vid ungefär samma tidpunkt. Vid ett senare tillfälle kommer de återigen att bete 
sig på ett annat sätt samtidigt, dvs. de kommer att följa samma moderörelse och förändras 
med denna. Att organisationerna väljer att följa moderörelsen som uppkommit genom 
innovation kan bero på att de råkat ut för ett liknande problem och att det endast finns ett få 
antal av lösningar på detta problem. Om då andra organisationer råkar ut för samma problem 
samtidigt så innebär det att de även kommer att söka en lösning och chansen är då stor att de 
väljer samma lösning och moderörelse (Brunsson & Jacobsson, 1998). När moderörelser 
uppkommit genom imitation så är det många organisationer som härmar få organisationer 
vilket gör att många använder sig av liknande koncept. Men moderörelser kan också vara ett 
resultat av att moden; några idéer, normer, standarder, beteenden osv. är populära under en 
viss tid. Ibland kan moderörelsen också vara en kombination och uppkomma genom 
imitation, innovation och mode (Brunsson & Jacobsson, 1998).  
   
När man har analyserat modens uppkomst så har man ofta börjat med att titta på varför 
likriktning uppstår. Samhällsvetare har då undrat varför det blivit vanligt med en viss praktik, 
organisationsform etc. och hur de sprids till allt fler. De har då kommit fram till att detta kan 
inträffa t.ex. när en standard institutionaliseras; när den blir ett stabilt handlingsmönster och 
detta är ett exempel på hur ett mode uppstår (Brunsson & Jacobsson, 1998). Att 
organisationer följer samma standarder beror på att organisationerna t.ex. nås av samma 
information om standarder och tolkar dessa på ett liknande sätt. Det kan också bero på att de 
uppfattar likadana standarder som relevanta då de uppfattar sin företagsidentitet på ett 
liknande sätt. Det beror även på att det finns några få konkurrerande standarder. När det finns 
sådana koncentrat av standarder så kallas det för moden (Brunsson & Jacobsson, 1998).   
   
Rövik (2000) skriver att även dessa populära organisationsrecept avinstitutionaliseras och de 
olika modena överlappar ofta varandra och kan ofta även vara motsägelsefulla. När ett mode 
blir populärt så ökar alltså användningen av organisationsreceptet i organisatinerna och når 
sedan en topp innan det ebbar ut. Detta resulterar i att det får mindre uppmärksamhet och 
publicitet i medier och de positiva rösterna angående organisationsreceptet överröstas till sist 
av de negativa rösterna (Rövik, 2000).       
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3. Empiri & Analys 
I det här avsnittet kommer vi att presentera empirin, det vill säga resultatet av 
enkätundersökningen vi skickade ut. Vi kommer även att analysera resultatet och då våra 
respondenter trots den låga svarsfrekvensen kommer från en variation av branscher kommer 
vi att generalisera till viss del i vår analys och vi anser att dessa generaliseringar kan gälla 
för vårt urval. Vi har valt att göra empiri och analys till ett samlat kapitel eftersom vi vill 
slippa onödiga upprepningar och tycker att texten blir mer intressant att läsa på detta vis. 
Texten är till stor del strukturerad utifrån Scotts tre pelare som vi tycker tar upp de olika 
motiven bakom införandet av hälsofrämjande arbete. 

4.1 Blandning av organisationer    

På den första frågan vi ställde i enkäten, fick vi reda på att de 32 organisationer som svarat är 
verksamma inom en mängd olika branscher och att några stycken även är statliga 
myndigheter. Det tycker vi är positivt eftersom vi då har fått ett brett spektrum, vilket vi anser 
är bra eftersom vi anser att det går att göra en mer relevant analys av resultatet när det handlar 
om flera organisationer, än om det handlar om bara några få som det skulle ha gjort om vi 
hade gjort intervjuer istället för enkäter. Vi har genom att skicka ut enkäter istället för att 
använda oss av intervjuer kommit ett steg närmare att kunna dra generella slutsatser, men 
riktigt så brett spektrum har vi inte. När vi både har privata och offentliga organisationer med, 
så hjälper det till att ge en mer generell bild än om vi t.ex. bara haft privata eller offentliga 
organisationer.    
  

4.2 Motiven bakom införandet av hälsofrämjande arbete 

4.2.1 Bakgrund  

De flesta organisationerna införde de hälsofrämjande åtgärderna pga. att ledningen och 
personalen efterfrågade det. 28% svarade att ledningen efterfrågade det och 25% svarade att 
personalen efterfrågade det. Så många som 72% svarade att de alltid haft de hälsofrämjande 
åtgärderna, vilket betyder att 25% har svarat två gånger. Ungefär hälften av de tillfrågade vet 
alltså inte vem det var som efterfrågade hälsofrämjande åtgärder trots att de flesta införde dem 
för 5-10 år sedan, inte så långt tillbaka i tiden. 29% hörde först talas om hälsofrämjande 
arbete genom utbildning, 14% via medier, 14% genom kolleger och 11% hade aldrig hört 
talas om det. 32% svarade även flera olika anledningar. Att så många hört det genom 
utbildning bör betyda att de även vet en hel del om hälsofrämjandets innebörd och inte endast 
begreppet hälsofrämjande arbete, vilket vi tycker är bra eftersom det kan hjälpa till när man 
ska införa hälsofrämjande arbete på en arbetsplats.  
  
Ungefär hälften av respondenterna kom fram till att de skulle ha hälsofrämjande arbete 
tillsammans med personalen, medan hälften kom fram till det inom ledningen. Att hälften 
tagit med personalen i planeringen av de hälsofrämjande åtgärderna har förmodligen mycket 
att göra med deras motiv bakom satsningen. För att få fungerande hälsofrämjande åtgärder 
tror vi att det krävs en viss diskussion med personalen för att tillgodose deras behov och om 
det är hälsofrämjande motiv som ligger bakom införandet så bör det därför finnas en viss 
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diskussion mellan personalen och ledningen anser vi. Men vad kan då motiven bakom 
införandet vara? Varför efterfrågade personalen och ledningen det? Vi tittar vidare på vilka 
sorts åtgärder de införde för att försöka hitta ett svar på frågan och den populäraste 
hälsofrämjande åtgärden bland organisationerna var fruktkorg, vilket 78% använde sig av. Om 
man funderar på motiven bakom införandet av just en fruktkorg så kan motiv nr 1 självklart 
vara att öka effektiviteten. Halling et al (2002) skriver att utan frukost så blir den fysiska och 
psykiska prestationsförmågan låg, detta beror på att blodsockret ligger alldeles för lågt. En 
fruktkorg kan vara ett sätt att motverka detta och göra så att de anställda får ett jämnare 
blodsocker och med detta en jämnare prestationsförmåga. På så vis hjälper fruktkorgarna att 
öka effektiviteten, om de används på detta sätt. Då 96% tyckte att satsningarna på 
arbetsplatsen fungerade mer eller mindre bra så tror vi att satsningar som organisationerna 
gjort faktiskt har utnyttjats i relativt stor mån. 64% trodde även att personalen tyckte att det 
var roligt med de hälsofrämjande åtgärderna vilket visar att de flesta har en positiv inställning 
till dem. Men det finns säkerligen andra motiv som kan vara tänkbara när de införde 
fruktkorgen. Stora Enso i Fors är ett exempel på en organisation som förbättrat sin image sen 
de införde hälsofrämjande åtgärder (Johnsson et al, 2003). En fruktkorg kan symbolisera en 
hel del när du kliver in som utomstående på en arbetsplats och kan på detta vis påverka 
organisationens image positivt. Om du i receptionen möts av en fruktkorg med en massa färsk 
frukt i klara färger så får du ett fräscht intryck av arbetsplatsen.  
 

4.2.2 Icke institutionella motiv 

Vi har diskuterat om det är för 
att helt enkelt skapa en bättre 
arbetsplats som 
organisationerna inför 
hälsofrämjande åtgärder. 93% 
av respondenterna ansåg att 
personalens hälsa är mycket 
viktig och om man tittar på 
diagram 13 som visar vilka 
vinster de tycker är viktigast 
så kan man se att "personal 
som är gladare" kommer på 

en delad förstaplats med "personal som orkar mer" och "mindre sjukskrivningar". "Bättre 
gemenskap" var det endast 4% som hade som första val, vilket gör att detta kanske inte är 
deras främsta motiv. En respondent hade även svarat "en god arbetsmiljö" på "annat" vilket vi 
anser innebär ungefär samma sak. WHO:s definition av hälsa klargör att den sociala biten är 
viktig (www.who.int, 2009-11-15) och de skriver att hälsa är fullständig fysisk, mental och 
socialt välbefinnande. Därför är den sociala biten väldigt viktig för de anställdas hälsa och då 
93% tyckte att personalens hälsa var mycket viktig så borde även den sociala biten; att skapa 
en bättre arbetsplats vara väldigt viktigt för respondenterna.  En av respondenterna svarade 
även på frågan om personalens inställning till de hälsofrämjande åtgärderna att när de har 
teambuildingsövningar så ses dem som mycket bra och 95% av medarbetarna deltar. Däremot 
använder endast 25% friskvårdsbidraget hos denna respondent. Detta visar att i just den här 
organisationen är inställningen mer positiv till dessa gruppaktiviteter som ska öka 
gemenskapen mer än resten av åtgärderna. Därför kan det vara en anledning till att man inför 
just sådana åtgärder, för att de uppskattas och används av personalen. Dessutom så bör de 
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även ge mer effekt på t.ex. denna organisation om flera av personalen använder dem än de 
andra åtgärderna. Av de gemenskaphetssökande åtgärderna så använder sig 38% av 
respondenterna av team-utbildningar, 66% av fester, 50% av gemensam fika och 6 % av 
tävlingar. Många av respondenterna använder sig alltså av gemenskaphetsökande åtgärder 
vilket innebär att skapa en bättre arbetsplats mycket väl kan vara ett motiv bakom införandet 
av hälsofrämjande åtgärder. Förväntningarna som respondenterna hade på satsningen var 
också hög, 41 % trodde att sammanhållningen i organisationen skulle öka vilket gör att detta 
definitivt kan vara en anledning till att de införde dem. 74% trodde också att personalen skulle 
komma i bättre fysisk och psykisk form, vilket också är faktorer som innebär att arbetsplatsen 
förbättras. Allt detta visar att det här mycket väl kan vara ett motiv bakom införandet och att 
organisationen infört dem för att de helt enkelt vill att personalen ska må bättre, känna en 
starkare gemenskap på jobbet och därmed uppnå ett bättre arbetsklimat. Men det finns även 
en annan sida av denna diskussion. För att utveckla och se motiven bakom införandet av 
hälsofrämjande åtgärder så börjar vi med att se om hälsofrämjande arbete behandlas som en 
vanlig investering i en organisation.   

4.2.3 Hälsofrämjande arbete som en investering  

Ljung et al (2007) skriver att investering betyder att man anskaffar resurser för varaktig 
användning i en organisation. När man gör detta krävs det att man planerar för de kommande 
åren och preciserar dem då dessa strategiska beslut kan vara avgörande för organisationens 
överlevnad (Ljung et al, 2007). Grundtanken med en investering är att den ska höja 
lönsamheten i en organisation (Ljung et al, 2007). Därför är det viktigt att man gör en 
ekonomisk bedömning av investeringen före införandet för att se hur den kommer att påverka 
organisationens lönsamhet och därigenom överlevnad (Ljung et al, 2007). Men ser 
organisationerna som vi undersökt de hälsofrämjande åtgärderna som en vanlig investering? 
Och om de inte gör detta, då bör motiven vara andra än just lönsamhet. När vi frågade om det 
gjordes en behovsanalys för de hälsofrämjande åtgärderna infördes svarade de såhär: 

Med detta är det alltså många 
som inte har sett vilka behov 
som organisationen har och vad 
de kan behöva i framtiden. 
Många hade dock höga 
förväntningar på de 

hälsofrämjande åtgärderna och många av dessa förväntningar innebär lönsamhet, enligt den 
data om hälsofrämjande arbete som vi har belyst. När man tittar på diagrammet nedan så ser 
man vilka förväntningar de hade. 

Många av dessa förväntningar kan 
man koppla till lönsamhet genom 
våra data om hälsa och 
hälsofrämjande arbete. Därför kan 
man anta att detta måste vara 
några av anledningarna till att de 
införde de hälsofrämjande 
åtgärderna; att öka lönsamheten. 
Men betyder det att de har gjort en 
investeringsbedömning? Vi tror att 
det ofta kan vara så i 
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organisationer när man inför hälsofrämjande åtgärder, att man inte ser det som en vanlig 
investering. Man ser det snarare som självklart att de ökar lönsamheten. Men man ser tydligt i 
vår undersökning att det finns en stor skillnad på organisationernas förväntningar och effekten 
de hälsofrämjande åtgärderna gett. Alltså har de hälsofrämjande åtgärderna inte varit så 
lönsamma som organisationerna från början trott. Om de hade gjort en 
investeringsbedömning, eller en behovsanalys så hade kanske skillnaden inte varit lika stor. 
Men är det så konstigt att de inte gör någon större investeringsbedömning eller behovsanalys? 
För det första finns det vissa svårigheter i all mätning av hälsa och Medin & Alexandersson 
(2000) skriver att begreppet hälsa är relativt i hur det ska mätas, vilket leder till dessa 
svårigheter. Kanske är det därför man inte stöter på ordet investeringsbedömning så ofta i 
teorin om hälsofrämjande arbete, det är helt enkelt för svårt att mäta hälsofrämjande. 
Dessutom så tas vinsterna och lönsamheten med hälsofrämjande arbete kanske för givet och 
Andersson et al (2004) skriver bl.a. att det inte råder någon tvekan om att regelbunden 
motion, bra kostvanor, minskad rökning, måttlig alkoholkonsumtion, mindre stress och bättre 
balans i livet leder till ökad hälsa och en längre livslängd. Det finns även en lång lista med 
ekonomiska vinster; högre frisknärvaro, ökad prestationsförmåga, lägre personalomsättning 
(Halling et al, 2002) högre produktivitet, mindre behov av rehabilitering och 
arbetskraftkostnader (Aronsson & Palmqvist, 2003). Om vinsterna med hälsofrämjande arbete 
är så självklara och tydliga som ovan beskrivits så finns det väl ingen mening med en 
investeringsbedömning eller någon behovsanalys, kan man lätt tänka. Säkerligen har detta 
påverkat våra respondenters införande av hälsofrämjande åtgärder.   

Något annat som borde påverka införandet är ju resultatet och när vi frågade respondenterna 
om hur viktigt det är med synliga resultat så tyckte nästan 80% att det är viktigt men 
majoriteten av respondenterna gör det endast till viss del när det gäller hälsofrämjande 
satsningar. Är det inte lika viktigt med resultat av hälsofrämjande satsningar som vid andra 
satsningar? Uppenbarligen så är det viktigare med resultat när de genomför satsningar på 
andra delar i organisationen vilket får oss att tro att om det varit en "vanlig" ekonomisk 
investering så hade förmodligen resultatet av de hälsofrämjande åtgärderna mätts i en större 
skala. Men varför ses inte hälsofrämjande arbete som en lönsam åtgärd och behandlas som en 
vanlig ekonomisk investering? Det är ju på detta vis som hälsofrämjande arbete i stor 
utsträckning marknadsförs till organisationerna. Detta kan mycket väl bero på att resultaten av 
hälsofrämjande arbete ses som självklara, så att en mätning av resultatet känns onödigt. Vi 
anser inte att hälsofrämjande arbete behandlas som en ekonomisk investering i någon större 
utsträckning i dagsläget om man ser till resultatet av vår undersökning.  

Vi tror att det kan finnas fler motiv bakom införandet av hälsofrämjande åtgärder och att det 
inte är de mest uppenbara motiven som är de enda motiven. Vi går nedan in djupare på några 
av de tänkbara alternativ som vi intresserat oss för och huruvida detta är ett motiv bakom 
respondenternas hälsofrämjande arbete. Vi har använt oss av Scotts tre pelare när vi gjort 
denna analys, då vi anser att dessa pelare speglar hur medvetna motiven bakom införandet av 
hälsofrämjande arbete är. 
 

4.3 Motiv utifrån Scotts tre pelare 

4.3.1 Den kognitiva pelaren  

Den kognitiva pelaren innefattar de element som är grundläggande regler om vår verklighet 
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och de saker som vi anser är meningsskapande. Hur individerna svarar på omvärldens 
påverkan tillhör de kognitiva elementen. Hur vi reagerar på olika ljud eller händelser är 
kognitivt betingat (Scott, 2001). Detta innebär att de kognitiva elementen är sådant som vi gör 
omedvetet och som är betingat genom hur vi uppfattar omvärlden. Om man ska dra en 
jämförelse till hälsofrämjande arbete så kan det vara att man ser det som ett självklart svar på 
problem med sjukskrivningar t.ex. och detta gensvar påverkas av vår omvärld. När vi tittar 
igenom de motiv vi anser kan vara anledningar till varför organisationer inför hälsofrämjande 
arbetes så tycker vi att vissa motiv är mer medvetna eller omedvetna än andra. Ett av de mest 
omedvetna motiven anser vi är institutionella regler. När vi nu analyserar hur väl förankrat 
hälsofrämjande arbete är i organisationernas medvetande så anser vi att institutionella regler 
är ett bra mått. Institutionella regler är samhällets krav på hur man bör uppföra sig och dessa 
krav kan även finnas omedvetet (Meyer & Rowan, 1977/2002). Alltså är det krav som vi 
omedvetet svarar på, vilket gör att det stämmer väldigt bra in på Scotts förklaring av den 
kognitiva pelaren.  
 

4.3.1.1 Institutionella krav & Legitimitet   

Begreppets förankring hos respondenterna 

När vi ska titta på hur institutionaliserat begreppet hälsofrämjande arbete är så börjar vi med 
att se hur väl förankrat begreppet är hos respondenterna och hur stor del av deras formella 
struktur de hälsofrämjande åtgärderna är. Vid frågan på varför de införde hälsofrämjande 
arbete svarade 72% att de alltid har haft det. Detta är en stor siffra och visar att de inte längre 
minns varför det infördes, utan att det bara är där. Det skulle kunna vara så att det är ett 
institutionellt krav. Meyer & Rowan (1977/2002) förklarar institutionella krav som externa 
krav som uppkommer i samhället och dessa gör organisationerna till en del av deras formella 
struktur bl.a. för att få legitimitet, men det kan också bero på att de tror att dessa är 
effektiva. Att 72 % av respondenterna anser att de alltid haft hälsofrämjande arbete kanske 
kan tyda på att hälsofrämjande arbete är väldigt starkt förankrat i vårt medvetande och att det 
tagit sig in i vår formella struktur. Vi tyckte även att det var intressant att en av respondenterna 
svarade på frågan om var de hörde talas om hälsofrämjande arbete att det är "allmänt sunt 
förnuft". Detta visar att i denna respondents ögon är hälsofrämjande ett starkt förankrat 
institutionellt krav. Denne respondent visar att det är en allmän kunskap som "bara finns där", 
vilket har många likheter med institutionella krav, som är krav som blivit så 
institutionaliserade att de blivit en del av vårt samhälles uppsättning av regler. Dessa krav kan 
även finnas omedvetet (Meyer & Rowan, 1977/2002). Detta innebär att vi kanske inte 
reflekterar över varför de finns eller om de verkligen fungerar, och om majoriteten svarar att 
de alltid haft hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen så verkar det som om hälsofrämjande 
arbete har blivit något som bara finns där och ses som en naturlig del av en organisation.   

För att se närmare på hur starkt förankrat begreppet hälsofrämjande arbete är tittade vi på 
frågan om hur organisationerna kom fram till vilka åtgärder de skulle införa och där svarade 
41% att det var genom rutin och att de alltid haft dessa åtgärder. Även detta visar på hur djupt 
rotade uppfattningen om hälsofrämjande åtgärder är i respondenterna. Om de inte en enda 
gång har ändrat på de åtgärder de använder sig av så undrar man hur djupt dessa åtgärder är 
rotade i organisationen. Är de en del av organisationen? Kanske är de så djupt rotade i den 
formella strukturen att det inte går att förändra dem? Vi tror att detta mycket väl kan vara 
fallet i vissa organisationer, men långt ifrån alla. Dessutom så var likheten stor bland 
organisationerna när det kom till vilka åtgärder de använder sig av. Man kan då fundera på 
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anledningen till att respondenterna använder sig av liknande hälsofrämjande åtgärder. Scott 
(2001) skriver att alla organisationer i en institutionell omgivning påverkas av dess omgivning 
och resultatet blir att den institutionella omgivningen blir enhetlig. Förmodligen är det detta 
som gör att respondenterna använder sig av liknande hälsofrämjande åtgärder; de verkar i 
samma omgivning och påverkas därför av denna till att bli enhetliga. Detta påvisar starkt hur 
institutionellt hälsofrämjande arbete är. Men kan man se hur institutionaliserat hälsofrämjande 
arbete är på fler sätt?  

Ja, vissa delar av hälsofrämjande arbete har redan nu blivit till en del av våra formella lagar 
och regler, vilket påvisar att omvärlden ställer krav på organisationerna som gäller 
hälsofrämjande arbete och begreppet hälsofrämjande arbete börjar alltmer likna en institution. 
Scott (2001) skriver att institutioner vilar på tre pelare och en av dessa pelare är den 
reglerande pelaren. I den reglerande pelaren är det lagar och regler som styr organisationen 
och det ligger i organisationens egna intresse att följa dessa regler då det annars resulterar i 
olika sanktioner. Redan nu kan man se att hälsofrämjande arbete har letat sig in bland våra 
lagar och förordningar på detta vis och det finns t.ex. ett så kallat "hälsobokslut" (Angelöw, 
2002) som är ett bokslut där man ska registrera och redovisa de händelser som rör personalens 
kompetens men med tyngdpunkt på hälsa. Man har också infört obligatorisk redovisning av 
organisationers sjukfrånvaro (Aronsson & Malmqvist, 2003) som ett steg på vägen till ett 
obligatoriskt hälsobokslut. Det finns såvida redan nu försök till att göra begreppet 
hälsofrämjande arbete till en institution i sig och till en del av våra lagar och regler; ett försök 
till att göra dem självklara. Då majoriteten av våra respondenter svarar att de alltid haft sina 
hälsofrämjande åtgärder verkar denna process ha kommit ganska långt redan nu. Aronsson & 
Malmqvist (2003) skriver även att lagen om redovisning av sjukfrånvaron kan uppfattas som 
en plåga och inte som ett hjälpmedel. Är det ett institutionellt krav, ett externt krav som 
organisationerna måste leva upp till kan detta mycket väl stämma. Att organisationerna skulle 
känna det som en plåga beror ju förmodligen på att det är ännu ett krav de måste nå upp till i 
sin redovisning, vilket innebär ytterligare kostnader. Och som Meyer & Rowan (1977/2002) 
skriver så är institutionella krav ofta endast kostnader men ett måste för överlevnad. Och är 
dessa regler en del av de obligatoriska lagar som finns, så är de definitivt något som 
organisationerna måste göra för sin överlevnad. Som Scott (2001) skriver så medför dessa 
annars olika sanktioner vilket gör det till organisationens egennytta att följa de krav som 
ställs. 

Vi har även diskuterat huruvida att de har ergonomiska möbler är en del av institutionen 
hälsofrämjande arbete. Av respondenterna var det 69% som använde sig av ergonomiska 
möbler eller olika hjälpmedel på deras arbetsplats. Tillskyddsmyndigheten för arbetsmiljön, 
Arbetsmiljöverket, ger ut författningar i olika frågor som rör arbetsmiljön. Det kan gälla mer 
allmänna regler om systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsplatsen, belastningsergonomi m.m. 
Det kan dessutom vara bestämmelser som rör särskilda verksamheter, t.ex. arbete i 
motorbranschen, bygg- och anläggningsarbete m.m. De här föreskrifterna ges ut i AFS: 
Arbetsmiljöverkets författningssamling (Åhnberg, 2008). Detta är alltså en uppsättning regler 
som organisationerna är tvungna att följa och detta har resulterat i att organisationerna infört 
dessa hälsofrämjande åtgärder. Före denna lag tillträdde skulle förmodligen inte 69% säga sig 
använda dessa hjälpmedel, utan vi tror att de flesta har köpt in detta när lagen krävde det. Då 
har de blivit tvungna att göra det för att undvika sanktioner (Scott, 2001) och för att få 
legitimitet av omgivningen - i detta fall av Arbetsmiljöverket. Och Meyer & Rowan 
(1977/2002) skriver att när ett krav blir institutionaliserat så måste organisationerna göra det 
till en del av dess formella struktur. Och hur mer kan man göra det till sin formella struktur än 
att köpa in de möbler som krävs? Vem vet, i framtiden kan flera hälsofrämjande åtgärder 
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kanske bli lagstadgade och då gissar vi på att fler organisationer, precis som med dessa 
hjälpmedel, kommer att göra dem till en del av sin struktur för att slippa olika sanktioner från 
omvärlden.    

Exempel på en institutionaliserad hälsofrämjande åtgärd och hur detta hanteras 
praktiskt i en organisation. 

Om vi ska ge ett exempel på en hälsofrämjande åtgärd som blivit väldigt institutionaliserad så 
tycker vi att fester är ett bra sådant exempel. Cronsell et al (2003) skriver att festen är ett bra 
sätt att under avslappnade former bidra med gemenskap på arbetsplatsen; vilket gör att fester 
klassas som en hälsofrämjande åtgärd. Majoriteten av våra respondenter använder sig också 
av fester som hälsofrämjande åtgärder vilket innebär att det är vanligt i en organisation. Vi 
tror att många organisationer t.ex. har en traditionell julfest och då blir denna julfest mer som 
ett invant handlingsmönster, vilket skulle kunna passa in på Meyer & Rowans (1977/2002) 
förklaring av en institution. De skriver att en institution är ett handlingsmönster som blivit så 
institutionaliserat att det blivit en del av omvärldens förväntningar på hur det bör se ut i en 
organisation. Scott (2001) skriver även att de som inför strukturer i en organisation är tvungna 
att göra det efter sätt som är tagna för givna att de är de rätta sätten att organisera. Fester kan 
alltså vara tagna för givna i vår omvärld att vara det bästa sättet att hantera problem med dålig 
gemenskap i en organisation. På så vis tror vi att arbetsgivare känner sig mer eller mindre 
tvingade att anordna företagsfester, då det är det accepterade sättet att lösa 
gemenskaphetsproblem och för att omvärlden förväntar sig det. Scott (2001) skriver även att 
skillnaderna på organisationers karaktärsdrag avgör om de ger gensvar på institutionella krav, 
vilket kan förklara varför inte alla av våra respondenter använder sig av fester som en 
hälsofrämjande åtgärd. 

I vissa fall tror vi att det krävs en årlig fest i en organisation av personalen och att 
arbetsgivaren därför blir tvungen att genomföra en fest av legitimerande motiv. För om de 
anställda förväntar sig en årlig fest som vi har diskuterat i föregående stycke, utan att 
arbetsgivaren ordnar en fest så kan organisationens bild hos de anställda försämras. För att 
behålla sin personal och hålla personalen vid glatt humör så måste organisationen legitimera 
sig gentemot och detta kan t.ex. göras genom att anordna en årlig fest. Hur skulle då 
organisationen påverkas om de slutade med att ha fester? 

Enligt Meyer & Rowan (1977/2002) finns det vissa lösningar på detta problem med oviljan att 
följa de institutionella kraven. Meyer & Rowan (1977/2002) skriver först att man helt enkelt 
motsätter sig de ceremoniella kraven, men om de gör detta så har organisationen svårt att 
dokumentera sin effektivitet. I detta fall kan det röra sig om att det är svårt för organisationen 
att visa att de bryr sig om sina anställda och att de inte längre ses som en lika trevlig eller 
givmild arbetsgivare. Meyer & Rowan (1977/2002) skriver även att organisationen kan skära 
av sig från omvärlden. Vi tror dock att detta är väldigt svårt och speciellt när det gäller något 
som handlar om det sociala livet. Organisationen kan också cyniskt erkänna att deras struktur 
skiljer sig från kraven. I detta fall skulle det innebära att de sade "Vi vet att man brukar ha en 
julfest, men i år ska vi helt enkelt inte ha det". Detta innebär ju att de förlorar legitimiteten hos 
arbetstagarna och arbetstagarna hade förmodligen hellre velat höra en förbättring, d.v.s. att de 
kommer att ha julfest nästa år istället. Meyer & Rowan (1977/2002) skriver också att man kan 
lova förändring men denna lösning räcker inte så länge. Vid t.ex. en julfest går det 
förmodligen bara att skjuta upp festen ett år innan legitimiteten försämras jämte de anställda. 
Kan det vara något av detta som de 34 % som inte har fester gör? Vi har t.ex. genom egen 
erfarenhet varit med om att de skjutit upp en årlig återkommande fest. Den årliga vårbalen 
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som militären anordnar sköts upp ett halvår och från första början blev de anställda oroliga 
över att den inte skulle bli av. De sköt endast upp den till hösten samma år men tills dess hade 
diskussioner angående om man skulle sluta som marinofficer funnits då de såg privilegiet att 
gå på bal som en stor anledning till att jobba som officer. En fest som sådan kan på så vis ha 
otroligt stort institutionellt värde för arbetstagaren. 

Hälsofrämjande arbete som en bästa procedur  

Johansson (2002) skriver att man tror att det finns ett bästa sätt att göra en procedur och denna 
ses därför som legitim oavsett hur effektiv den är. Kanske är hälsofrämjande arbete en sådan 
procedur, den bästa proceduren för att effektivisera arbetet i organisationerna? Om detta är 
motivet bakom införandet av hälsofrämjande arbete så blir det då till viss del ett omedvetet 
val, om man antar att det endast finns ett sätt att göra en procedur på så kommer man att välja 
denna. Då Aronsson & Malmqvist (2003) listat flera aktörer som är intresserade av 
organisationers hälsostatus, visar det att det finns något med hälsofrämjande arbete som gör 
att aktörerna vill att organisationerna ska använda sig av dem. Men vet dessa aktörer hur 
effektiva de hälsofrämjande åtgärderna är? Eller ses de helt enkelt som legitima hos aktörerna 
oavsett dess effektivitet? Tas det helt enkelt för givet att hälsofrämjande arbete är den bästa 
proceduren för att effektivisera en organisation? Då hälsofrämjande arbete visat sig vara ett 
institutionaliserat begrepp på flera sätt kan det mycket väl vara så. Men hur blir ett arbetssätt 
"den bästa proceduren"?  

Fortsättningsvis på temat legitimitet skriver Wehmeier (2006) t.ex. att det nästan endast var 
för legitimerande syften som organisationer började rapportera sitt miljöuppträdande. I och 
med att det faktiskt införts regler på hur man ska rapportera om organisationens hälsa 
(Aronsson & Malmqvist, 2003) som gjort att organisationerna är tvungna att göra det för att 
bli accepterade; få legitimitet; kan man se ett visst sammanhang. Precis som med 
miljöuppträdandet har man förmodligen med hälsofrämjande arbete arbetat in det i oss att de 
är de bästa lösningarna, procedurerna på problemen som rör miljö och hälsa. Då är det inte 
konstigt att organisationerna blir tvungna att rapportera hur de hanterar dessa problem och 
helt enkelt måste det för att bli accepterade av sin omvärld. Vad kan mer ha påverkat 
hälsofrämjande arbete till att bli ett allmänt vedertaget arbetssätt? 

När vi läser om hälsofrämjande arbete i vår litteratur är den väldigt likriktad och råden vi får 
av böckerna är ofta lika. Som Andersson et al (2004) skriver så råder det ingen tvekan om att 
regelbunden motion, bra kostvanor, minskad rökning, måttlig alkoholkonsumtion, mindre 
stress och bättre balans i livet leder till ökad hälsa och längre livslängd. När de använder 
uttrycket "råder ingen tvekan om" så funderar vi på vilken självklar sanning detta är. Denna 
uppfattning verkar allmänt vedertagen när vi tittar i kurslitteraturen och det är svårt att 
argumentera emot det. Litteratur har därför förmodligen haft en positiv inverkan på processen 
att göra hälsofrämjande arbete till ett vedertaget arbetssätt. Men är dessa procedurer som 
litteraturen skriver om, såsom regelbunden motion etc. de bästa sätten; den bästa proceduren 
att effektivisera organisationerna? Om man jämför organisationernas förväntningar på de 
hälsofrämjande åtgärderna och de upplevda effekterna av dem i diagrammet nedan, så ser vi 
en skillnad. Alla staplar minskar i storlek efter dem upplevt de verkliga effekterna, om man 
bortser från dem som trodde att det inte skulle bli någon skillnad till dem som senare inte 
tyckte att det blivit någon skillnad. Det skiljer bara 3 respondenter mellan dessa frågor, vilket 
gör att det inte är bortfallet som påverkar denna minskning i någon större utsträckning. T.ex. 
så trodde 70% att personalen skulle orka mer och få mer gjort (bli effektivare) men endast 
25% ansåg att detta var en effekt av åtgärderna. Lovar de hälsofrämjande åtgärderna mer än 
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de levererar? Av våra respondenters svar att döma verkar det som om de hälsofrämjande 
åtgärderna inte är så effektiva som de säger sig vara. Men enligt Wehmeier (2006) har detta 
inte något att göra med om det är legitimt eller ej. För en procedur anses som legitim oavsett 
dess effektivitet, vilket gör att det talar för att hälsofrämjande arbete är en legitim åtgärd.    

 

4.3.2 Den normativa pelaren  

 
När det kommer till den normativa pelaren så ligger normer och värderingar i fokus. Här 
definieras hur man ska uppnå sina mål på legitima sätt genom normer, vilka även belyser hur 
man bör uppföra sig. Den normativa pelaren definieras av mål och objekt. Dessutom betonar 
den hur man ska uppnå målen på ett lämpligt sätt (Scott, 2001). Normativa regler uppfattas 
ofta som att de lägger band på socialt uppförande, vilket de i många fall också gör. När det 
kommer till hälsofrämjande arbete går därför begrepp som imitation och moden in under 
denna pelare. Detta eftersom imitation kan uppfattas som ett normativt beteende då 
organisationerna imiterar varandra och blir väldigt lika; detta gör att hälsofrämjande arbete 
som uppkommer på detta sätt faller inom den normativa pelaren. Det blir då ”normalt” att 
använda sig av hälsofrämjande arbete och organisationerna härmar varandra för att legitimera 
sig jämte denna normativa bild som finns på hur de bör uppföra sig. På så vis kan 
organisationerna införa de hälsofrämjande åtgärderna både omedvetet och medvetet om de 
gör det pga. den normativa pelaren. De kan vara medvetna om att de inför de hälsofrämjande 
åtgärderna endast för att nå upp till de normer som existerar, samtidigt som de kan vara 
övertygade om att dessa normer stämmer och därför omedvetet inför de hälsofrämjande 
åtgärderna pga. den normativa pelaren. När vi nu ska analysera om det är normativa motiv 
som ligger bakom införandet av hälsofrämjande arbete så tittar vi närmare på hur 
organisationerna ställer sig till konkurrenter och sin omvärld. 

4.3.2.1 Hälsofrämjande arbete som en konkurrensfördel  

När vi frågade om organisationerna trodde att deras bild utåt skulle förbättras i och med 
införandet av hälsofrämjande åtgärder så svarade 26% att de inte alls instämde, av resten så 
svarade 52% att den skulle förbättras till viss del, 13% till stor del och 9% helt. Det kan man 
tolka som att de flesta inte tror att bilden helt kan förändras men att den kan påverkas en hel 
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del. Och eftersom 65% ansåg att organisationens bild utåt var mycket viktig så kan det vara en 
anledning till att de införde de hälsofrämjande åtgärderna. De flesta ansåg faktiskt att 
organisationens bild till viss del påverkas av de hälsofrämjande åtgärderna och om de anser 
att denna bild är viktig så kan det var ett viktigt motiv till införandet. Legitimitet är ju ett slags 
godkännande från omvärlden om hur man organiserar organisationen (Meyer & Rowan, 
1977/2002) vilket gör att bilden som organisationen visar upp måste bli godkänd. Wehmeier 
(2006) skriver att miljöaspekten är extra viktig just nu vilket gör att organisationerna måste 
göra "rätt" i miljöaspekter för att uppnå legitimitet i omvärldens ögon. Organisationens bild 
utåt måste alltså vara "rätt" för att uppnå legitimitet och att använda sig av hälsofrämjande 
åtgärder kan vara ett sätt att nå dit. Flera av organisationerna ansåg faktiskt att de 
hälsofrämjande åtgärderna gett dem en fördel gentemot andra organisationer, endast 33% 
instämde inte alls med detta påstående, vilket visar att de hälsofrämjande åtgärderna enligt 
respondenternas åsikt faktiskt har förändrat organisationens bild positivt. På så vis kan man 
anta att de haft en viss legitimerande effekt, då de mött ett större godkännande än tidigare. 
Men detta behöver inte vara en medveten motivation för införandet av hälsofrämjande arbete 
utan vi tror att många ser detta som ett "plus". Men det kan också vara så att de omedvetet 
gjort det för att förbättra bilden av organisationen utåt. Som Wehmeier (2006) skriver så tror 
ofta beslutsfattare att de uppträder rationellt trots att de inte gör det. Då det kan ses som 
irrationellt att införa något för att förbättra bilden av organisationen som egentligen är till för 
att göra organisationen mer effektivt, så kan detta innebära att de vill gömma de legitimerande 
motiven. Om organisationerna skulle erkänna att de endast infört dessa åtgärder för att bidra 
till legitimitet och inte för att de är den bästa proceduren så skulle detta säkerligen kunna 
skada legitimiteten. 

4.3.2.2 Isomorfism 

När vi ska se om isomorfism kan vara ett motiv bakom varför organisationerna inför 
hälsofrämjande arbete så börjar vi med att jämföra vilka åtgärder de har. Isomorfism innebär 
att organisationer härmar varandra istället för att se om metoder verkligen fungerar (Holmblad 
Brunsson, 2002). På detta vis blir organisationer i samma omgivning alltmer lika varandra. 
Detta stämmer även bra in på Scott’s förklaring av den normativa pelaren, då han menar att 
organisationer agerar utefter de normer som existerar i samhället (Scott, 2001), vilket innebär 
att organisationer blir lika varandra. När vi jämför de två diagrammen nedan så ser vi vissa 
likheter: 

Om man bortser från den höga siffran om hur många som använder sig av fruktkorgar, fika 
och alkohol och drogpolicy hos respondenterna så är de flesta stora kolumnerna även stora i 

diagram 30. Då 59% inte vet vilka 
hälsofrämjande åtgärder deras konkurrenter 
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använder sig av, så är kolumnerna mindre i diagram 30. Men bland de 41% som vet vilka 
åtgärder de använder sig av så kan man se vissa likheter. De största kolumnerna i diagram 30 
är företagshälsovård, friskvårdsbidrag, ergonomiska möbler, massage och gymkort. Om man 
bortser från de åtgärder i diagram 2 som inte återfinns i diagram 30 så är ergonomiska möbler, 
företagshälsovård, massage, fester och teamutbildningar i topp. Tillgång till gym har 22% 
vilket är nästan samma siffra som i diagram 30 där 18% har det. Många av de hälsofrämjande 
åtgärderna är på så vis lika och de åtgärder som respondenterna kände till hos konkurrenterna 
är väldigt lika de som de själva använder sig av. Men isomorfism kommer inte endast genom 
att organisationerna härmar varandra utan organisationen måste passa in i sin omvärld för att 
bli framgångsrik (Miles & Snow, 1984/1997) och om organisationerna försöker passa in i 
samma omvärld så leder detta till isomorfism. Hur mycket har då omvärlden påverkat 
organisationerna?  

När vi frågade respondenterna var de först hörde talas om hälsofrämjande åtgärder så visade 
svaren på isomorfism jämte sina konkurrenter. 13% svarade genom kolleger, 29% genom 
utbildning och 16% via medier. Detta visar att många av respondenterna har fått 
informationen från omvärlden och följt dessa nya råd. Miles & Snow (1984/1997) skriver, 
som tidigare nämnts, att en organisation måste passa ihop med omvärlden och förändras med 
denna för att bli framgångsrika och detta kan leda till att organisationer blir väldigt lika. 
Respondenterna kan därför ha nått den isomorfism de uppnått eftersom de hört om 
hälsofrämjande arbete genom omvärlden och eftersom de befinner sig i samma omvärld så är 
chansen stor att de har hört samma sak. Omvärlden har då påverkat organisationen i dess val 
av hälsofrämjande åtgärder. I och med att de verkar i samma område (Stockholm) så är 
medierna och utbildningar lika vilket leder till viss likriktning. Den bild de fått genom media 
och utbildning om hälsofrämjande arbete är förmodligen samma som den bild deras 
konkurrenter fått vilket kan förklara att vissa av åtgärderna var mer populära än andra. 
Förmodligen har organisationerna hört samma exempel på vad hälsofrämjande åtgärder är och 
detta leder till att de inför likadana hälsofrämjande åtgärder. Om vi hade undersökt en annan 
stad eller ett annat land hade förmodligen andra åtgärder varit mer populära än de som visat 
sig vara populära i vår undersökning. DiMaggio & Powell (1983/2002) skriver dock att 
organisationer ofta är homogena inom ett land vilket innebär att man kanske måste åka 
utomlands för att se någon större skillnad i vilka hälsofrämjande åtgärder som är populära. 
Men är respondenterna medvetna om deras grad av isomorfism med sin omvärld?  

På frågan om de känner till om deras konkurrenter använder hälsofrämjande åtgärder så är det 
endast 17% som inte har någon aning, resten vet till viss del, till stor del och 17% vet helt 
säkert. Detta visar att många av respondenterna har koll på sina konkurrenter, även om de inte 
vet exakt vilka åtgärder de använder sig av. För om så många i deras omgivning använder sig 
av hälsofrämjande åtgärder så kan det uppfattas av respondenterna som ett externt krav. Och 
som Meyer & Rowan (1977/2002) skriver så organiserar sig organisationerna efter fenomen i 
deras omvärld. Om de då märker att fenomenet hälsofrämjande arbete verkar finnas i stora 
delar av deras omvärld så ter det sig naturligt att även de känner sig tvingade till att införa 
vissa åtgärder. Detta leder då till isomorfism. På frågan om vilka hälsofrämjande åtgärder 
konkurrenterna hade svarade 50% att de inte visste, men detta betyder att hälften faktiskt har 
någon sorts aning om inte bara att de har det utan också vilka sorts åtgärder de har. På så vis 
kan respondenterna ha infört de hälsofrämjande åtgärderna genom att de har härmat sina 
konkurrenter och Holmblad Brunsson (2002) skriver att detta leder till isomorfism. 
Respondenterna har då sett konkurrenternas lösning på ett problem och antar helt enkelt att 
om de fungerar för konkurrenterna så fungerar de förmodligen i deras egen organisation, och 
organisationen gör detta utan att testa de hälsofrämjande åtgärderna själv. Detta kan vara en 
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anledning till att respondenterna är isomorfiska med varandra. 

Brunsson & Jacobsson (1998) betecknar mode som det välkända och populära. Om man tittar 
på vår undersökning kan man t.ex. se att vissa hälsofrämjande åtgärder är mer populära än 
andra. Det var endast 13% av respondenterna som aldrig hört talas om hälsofrämjande arbete, 
vilket gör att begreppet hälsofrämjande arbete är relativt välkänt och majoriteten av våra 
respondenter använder sig av det. Hälsofrämjande arbete är alltså både ett välkänt och 
populärt fenomen, vilket gör att vi kan beteckna det som mode. När vi läste svaren på frågan 
om hur de kom fram till att införa just dessa åtgärder så anser vi att "nyfikenhet att prova 
någonting nytt" mycket väl kan vara att följa modet, d.v.s. följa något som är "nytt" på 
marknaden. Här svarade endast 7% att de kommit fram till att de skulle införa just dessa 
hälsofrämjande åtgärder genom nyfikenhet. Alltså anser inte respondenterna själva att det 
endast är modet som påverkat vilka åtgärder de har valt att använda sig av. Men modet som 
råder i omvärlden påverkar också t.ex. ledningens åsikter om vilka åtgärder som bör införas 
vilket gör att organisationerna val av hälsofrämjande åtgärder mycket väl kan ha påverkats av 
det rådande modet. Ledningen, liksom andra påverkas av sin omgivning och Brunsson & 
Jacobsson (1998) skriver att moderörelser gör att många olika aktörer kommer att bete sig på 
ett liknande sätt vid samma tillfälle. Man kan då undra varför så många använder sig av 
samma hälsofrämjande åtgärder? Är det en moderörelse, en lösning på ett problem som 
många har? Vi tror att omvärlden visar organisationerna denna lösning på arbetsmiljöproblem 
t.ex. och när de hör samma lösning så är det inte konstigt att de sedan använder sig av samma 
hälsofrämjande åtgärder. 

  
På frågan om varför de införde hälsofrämjande arbete så svarade 72% att de alltid haft det, 
detta tyder på att det var ett tag sen hälsofrämjande arbete blev populärt om mode är motivet. 
Brunsson & Jacobsson (1998) skriver att moderörelser kan vara resultat av moden, men det 
behöver inte vara så. Istället för att orsakas av moden kan moderörelser komma upp som ett 
resultat av imitation eller innovation. När innovation är orsaken till moderörelser kommer 
många aktörer var för sig att bete sig på samma sätt vid ungefär samma tillfälle. De kommer 
vid ett senare tillfälle att bete sig på ett annat sätt, på samma sätt som många andra vid denna 
tidpunkt. En anledning till att det sker på detta sätt kan t.ex. vara att aktörerna samtidigt råkar 
ut för liknande problem, och att det endast finns ett visst antal olika lösningar till problemen 
tillgängliga på marknaden (Brunsson & Jacobsson, 1998). Kan detta var en anledning till att 
hälsofrämjande arbete blev en moderörelse?  
  
Det var i början på 2000-talet som sjukskrivningarna i Sverige ökade kraftigt. Johnsson et al 

(2003) skriver att samhällets kostnad för 
sjukpeng, sjukbidrag och sjukpension år 2002 
var ungefär 120 miljarder kronor, en 
fyrdubbling från 1998 då det var på ca 30 
miljarder kronor. De skriver även att 
organisationerna betalar ännu mer, 2002 
betalade de 111 miljarder i 
sjukförsäkringsavgifter och 60 miljarder i 
sjukön. Utanpå de kostnaderna kommer 
dessutom kostnader för vikarier, 
produktionsbortfall och försämrad kvalitet 
(Johnsson et al, 2003). Man kan tänka sig att 
det var sjukskrivningarna som var det 
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liknande problemet organisationerna hade och att de såg hälsofrämjande arbete som en 
lösning till problemet. På så vis kan en moderörelse ha uppkommit. Den tanken bekräftas av 
åtminstone en av respondenterna som fortsatte påståendet "Vi hörde talas om hälsofrämjande 
arbete för första gången..." med "att långtidssjukskrivningar blev vanligt i början på 2000-
talet". En annan fortsätter påståendet med "började själva med det innan det kom i ropet". Vi 
tolkar det som att respondenten anser att det var många som började använda och/eller prata 
om hälsofrämjande arbete vid samma tid, vilket som sagt skulle kunna varit i början på 2000-
talet då sjukskrivningarna i Sverige ökade kraftigt och hälsofrämjande arbete kan ha blivit 
populärt som en reaktion på detta. På frågan om när respondenterna införde sina 
hälsofrämjande åtgärder svarade majoriteten att det var 5-10 år sedan, vilket innebär att det 
var år 2000-2005. Detta stämmer alltså in på när sjukskrivningarna ökade kraftigt och innebär 
att respondenterna kan ha infört sina hälsofrämjande åtgärder som en lösning på det höga 
antalet av sjukskrivningar. En av respondenterna har svarat att de införde hälsofrämjande 
arbete när AML infördes. Den 1 juli 1978 trädde arbetsmiljölagen (AML) i kraft (Åhnberg, 
2008). Förutom de som har svarat med ett frågetecken, vilket man kan tolka som att de har 
haft hälsofrämjande arbete så länge att de inte minns eller vet när de började med det, så är 
den här respondenten de som har haft hälsofrämjande arbete längst. Denne respondent har 
därför infört sina hälsofrämjande åtgärder som ett gensvar på de nya lagar som fanns 
tillgängliga, vilket gör att det kan motiveras som att de följt modet.  

 

4.3.2.3 De hälsofrämjande åtgärdernas synlighet hos aktörerna  

Om organisationerna infört de hälsofrämjande åtgärderna för att legitimera sig jämte de 
normativa krav som samhället har så kan man förvänta sig att de vill visa upp detta för 
omvärlden; annars har åtgärderna ingen legitimerande effekt (Brunsson, 2002). Därför 
frågade vi respondenterna var man kan hitta information om deras hälsofrämjande åtgärder. 
12% svarade att man kunde läsa om det på deras hemsida, 8% genom mailutskick, 12% 
genom informationsblad och 29% genom word of mouth. Därför verkar det som om flera av 
organisationerna försökt nå upp till en legitimerande effekt. Det var endast 25% som inte 
valde några av dessa alternativ, vilket innebär att 75% faktiskt försöker publicera deras 
användning av hälsofrämjande åtgärder på olika vis. Men betyder det att de är legitimerande? 
Kanske är den legitimerande effekten inte det stora motivet bakom införandet utan endast en 
positiv biverkning? 

När vi frågade om respondenternas stakeholders visste om att de använde sig av 
hälsofrämjande arbete svarade endast 25% att de inte visste något alls om det. Annars så 
visste alltså deras stakeholders det från "till viss del" till "fullständigt". Att de är medvetna om 
att de har hälsofrämjande åtgärder tycker vi tyder på att organisationerna har försökt förmedla 
det till sina stakeholders. Och i och med att det faktiskt fanns information på flera ställen så 
vill de flesta av organisationerna vi undersökt försöka förmedla att de använder sig av 
hälsofrämjande åtgärder. Vid frågan om de ansåg företagets bild utåt som viktig så tyckte 
majoriteten av respondenterna att organisationens bild utåt var viktig, vilket talar för att 
legitimitet är ett motiv bakom införandet av hälsofrämjande arbete. Då organisationer behöver 
legitimitet för att överleva (Meyer & Rowan, 1977/2002) och får legitimitet av sin omgivning 
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så är detta inget motiv att förakta utan nog så viktigt för organisationens lönsamhet och 
överlevnad.  

4.3.2.4 Imitation  

Alvesson & Sveningsson (2008) skriver att en anledning till att organisationer imiterar 
varandra är samhälleliga och kulturella normer på vad som är politiskt och moraliskt korrekt. 
På frågan om hur viktig personalens hälsa är svarade 93% att den var mycket viktig. Man kan 
därför anta att det anses som politiskt korrekt hos våra respondenter att bry sig om sina 
anställdas hälsa och vi tror att detta förändrats en hel del genom åren. För inte många år sedan 
t.ex. under Taylors tid klassades inte personalens hälsa som mycket viktig, vilket den gör idag. 
Därför är det omvärlden som på något sätt påverkat organisationerna att numera se det som en 
självklarhet. Detta är förmodligen en av anledningarna till att organisationer inför 
hälsofrämjande arbete. Som Jacobsson (2009) skriver så omsätter företagshälsovården över en 
halv miljard årligen, vilket innebär att det är en bransch som drar in mycket pengar. Och i vår 
undersökning så använder sig 69% av respondenterna av företagshälsovård. Många använder 
sig alltså av liknande saker, och vi kunde bland resten av deras hälsofrämjande åtgärder se att 
det fanns vissa som var mer populära än andra. Varför blir det så? När Rövik (2000) beskriver 
imitation så skriver de att ett organisationsrecept som ska spridas snabbt bör knytas till starka 
förebilder och får då en social auktorisering. När vi har läst vår litteratur om hälsofrämjande 
arbete så är det ofta samma exempel på organisationer som tas upp och en organisation är 
Stora Enso i Fors och vi har även läst Johansson et al (2003)'s bok om detta fenomen. Kanske 
har de t.ex. blivit en sorts social auktorisering, ett exempel på där hälsofrämjande arbete nått 
framgång. Rövik (2000) skriver att andra organisationer sedan försöker imitera detta och på 
detta vis blir olika saker populära. Detta kan mycket väl vara en anledning till att så många 
som 69% använder sig av företagshälsovård, de kanske försöker imitera en annan organisation 
som har en auktoritär status. 

Det kan vara så att man oavsiktligt adopterar endast en del av ett koncept. En orsak till detta 
kan vara att konceptet från början är ganska generellt utformat, och att det därför är svårt för 
den som adopterar att tydligt skilja mellan de enskilda delementen (Rövik, 2000). En på det 
vis ofullständig imitation kan givetvis även bero på att man har bristande kunskap om 
konceptet (Alchian 1950 s. 161 Rövik). T.ex. kanske inte alla organisationer är medvetna om 
vikten av utvärdering och behovsanalys som ju också är en del av de flesta hälsofrämjande 
koncept. Men det kan också vara så att man själv tror att man adopterat hela konceptet trots 
att man bara adopterat en del. Har man missat någon del blir det ju inte riktigt som det är tänkt 
och man kan lätt bli besviken. Det är ju inte säkert att det är det hälsofrämjande arbetet som 
inte ger effekt utan det kan lika gärna vara organisationerna som har använt hälsofrämjande 
åtgärderna "fel", missat något eller missuppfattat något. Delvis imitation kan även ha som 
orsak att vissa element i en föredömlig modell eller ett koncept är lättare överförbara och 
därför mer passande att bli adopterade än andra (Rövik, 2000). Detta kan då vara en anledning 
till att förväntningarna hos våra respondenter på de hälsofrämjande åtgärderna är större än 
effekterna av dem. Kanske har de uppfattat konceptet fel eller bara adopterat vissa delar av 
konceptet.  

4.3.3 Den reglerande pelaren  

Lagar och regler är det som styr organisationen i den reglerande pelaren.  Den är 
sanktionerande, övervakande och regelskapande. Man inför bestraffningar, sanktioner och 
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belöningar i syfte att kunna påverka organisationers framtida beteende. De huvudsakliga 
ingredienserna för den reglerande pelaren är därför makt, rädsla och egennytta (Scott, 2001). 
Det ligger helt eget i aktörernas egennytta att anpassa sig efter reglerna för att inte utsättas för 
sanktioner vilket gör denna pelare tvingande och är också den mest konventionella av 
institutionerna (Scott, 2001). Inom hälsofrämjande arbete finns det t.ex. en arbetsmiljölag som 
är en tvingande lag och den medför sanktioner om organisationerna inte anpassar sig efter 
den. Därför passar den in under den reglerande pelaren. Den reglerande pelaren innebär därför 
helt medvetna motiv. Här är organisationen helt medveten om varför de inför de 
hälsofrämjande åtgärderna och de är t.ex. helt medvetna om att de följer arbetsmiljölagen pga. 
att slippa olika sanktioner och inte för att främja hälsan i första hand. 

4.3.3.1 Verktyg för legitimering 

Jacobsson (2009) skriver att regeringen satsar mer än en halv miljard på Rot-avdrag för hälsa. 
Man hoppas genom detta att arbetsgivarnas intresse ska öka och att de ska känna ett tryck på 
sig att ansluta sig till företagshälsovården (Jacobsson, 2009). När man beskriver legitimitet så 
är det att få ett slags godkännande från omvärlden och att man får legitimitet genom att uppnå 
de institutionella krav som existerar i omvärlden (Meyer & Rowan, 1977/2002). Nu har alltså 
regeringen utarbetat ett sätt för att "trycka" organisationerna till företagshälsovården vilket 
gör att vi anser att detta är en sorts legitimitetsskapande åtgärd. Om organisationerna kopplar 
in företagshälsovården tidigt så får de ett godkännande från staten i form av ekonomisk hjälp 
vilket gör att de legitimerar sig genom att använda sig av företagshälsovård. Vi anser att detta 
verkar vara ett sätt för regeringen att göra det institutionaliserat att vara med i 
företagshälsovården som företagare. Det finns även andra sätt att legitimera sig som 
företagare och man kan t.ex. hälsodiplomera sig genom Korpen (Angelöw, 2002). 
Hälsodiplomeringen kan då ses som ett godkännande av deras hälsofrämjande åtgärder från 
omvärlden och är därför legitimerande. Vi anser att detta är ett sätt att göra de hälsofrämjande 
åtgärderna synliga och när hälsodiplomering blir ett vanligt inslag i vår omvärld så kommer 
organisationerna känna sig tvungna att genomgå en diplomering för att få legitimitet och inte 
försämra bilden av organisationen. Alltså så kan det finnas legitimerande motiv bakom 
införandet, men vi har inga vidare belägg på om just dessa motiv vi beskrivit i detta stycke 
kan vara ett motiv för våra respondenter. Vi tyckte dock att det var viktigt att ta upp, då det 
ger exempel på hur samhället möjligtvis försöker institutionalisera hälsofrämjande arbete.     

4.3.3.2 Aktörer med intresse för organisationen  

Aronsson & Malmqvist (2003) skriver att det är obligatoriskt att redovisa sjukfrånvaron i 
organisationen. Samtidigt skriver de även att det finns många andra aktörer som är 
intresserade av organisationens sjukfrånvaro. Dessa är staten, kapitalmarknaden, jobbsökande, 
fackliga organisationer, kunder och leverantörer och allmänheten. Det finns alltså en hel del 
som är intresserade av organisationernas hälsostatus. Kan detta vara en anledning till att de 
inför hälsofrämjande åtgärder? För att legitimera sig hos dessa andra aktörer? Då legitimitet är 
att få ett sorts godkännande från omvärlden (Meyer & Rowan, 1977/2002) så visar då 
Aronsson & Malmqvist (2003) att de är tvungna att få ett visst godkännande på vissa punkter. 
Då Meyer & Rowan (1977/2002) skriver att organisationerna måste få legitimitet för att 
överleva är det väldigt viktigt att organisationerna når upp till dessa aktörers förväntningar. 
Eftersom dessa aktörer har krav på hur organisationens hälsostatus bör se ut (Aronsson & 
Malmqvist, 2003) så innebär det att organisationen måste nå upp till dessa krav för att få 
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legitimitet av dem och då dessa aktörer krävs för organisationens överlevnad blir denna 
legitimitet otroligt viktig. Ett motiv bakom införandet av hälsofrämjande arbete kan därför 
vara att organisationen vill legitimera sig jämte dessa aktörer. Men hur mycket bryr sig 
organisationerna om bilden de förmedlar till dessa aktörer?  

När vi frågade respondenterna vilka förväntningar de hade på de hälsofrämjande åtgärderna 
svarade 37% att de trodde att bilden av organisationen som en hälsosam organisation skulle 
förbättras i och med införandet. Bilden av organisationen är då förmodligen den bild som 
organisationen förmedlar till de ovan listade aktörer som Aronsson & Malmqvist (2003) 
nämner. I satsningen förväntade de sig då att dessa aktörer skulle tycka att deras organisation 
var hälsosammare än förut. Kan detta kallas för legitimerande motiv? Något som talar emot 
att de skulle göra det av legitimerande motiv är att när vi bad dem rangordna de största 
vinsterna med hälsofrämjande åtgärder så var "Fler beställare väljer vårt företag pga. vår 
hälsobild" det enda av 9 alternativ som ingen valde. Detta tyder på att de inte ser detta som en 
större vinning, eller att de inte tror att de hälsofrämjande åtgärderna påverkar aktörernas val 
av organisationer i någon större utsträckning. På så vis kanske de inte agerar legitimerande? 
Möjligheten finns dock att de agerar legitimerande utan att själva förstå det. Något som talar 
emot resultatet där ingen av respondenterna tyckte att "Fler beställare väljer vårt företag pga. 
vår hälsobild" var en vinst med hälsofrämjande arbete är frågan om de hälsofrämjande 
åtgärderna har gett dem en fördel gentemot andra organisationer där endast 36% svarade att 
de inte alls instämde. Majoriteten anser alltså att deras konkurrensstyrka förbättrats genom de 
hälsofrämjande åtgärderna i olika grad. Detta innebär att fler har valt deras organisation p.g.a. 
de hälsofrämjande åtgärderna vilket är ett viktigt motiv bakom införandet. Att legitimera sig 
jämte t.ex. sina kunder innebär att fler väljer dem (konkurrensstyrkan ökar) och att 
organisationens lönsamhet ökar. Om konkurrensstyrkan ökat så har de blivit mer godkända av 
sin omvärld genom de hälsofrämjande åtgärderna, vilket talar för att det kan ligga 
legitimerande motiv bakom införandet av hälsofrämjande arbete hos respondenterna.  

4.4 Effekterna av motiven bakom införandet 

Vi har genom vår analys kommit fram till att det förmodligen finns fler än motiven att bidra 
till lönsamhet och en friskare organisation när respondenterna infört hälsofrämjande arbete 
även om dessa varit en stor del. Vi tycker att vissa saker tyder på att t.ex. isomorfism, 
legitimitet, institutionella krav och moden kan vara några av de motiven bakom införandet. 
Men hur har detta påverkat hur väl de hälsofrämjande åtgärderna fungerar? 

Man kan då t.ex. titta på personalens inställning till de hälsofrämjande åtgärderna. Om man 
tittar på diagrammet 
nedan så ser man att 64% 
tycker att det är roligt 
med de hälsofrämjande 
åtgärderna och att 56% 
tycker att det är praktiskt 
att få det på jobbet. Detta 
tycker vi visar på att de 
hälsofrämjande 
åtgärderna fått ett positivt 
mottagande på 

arbetsplatserna. Detta tyder på att de fungerar ganska bra och fått den önskade responsen hos 
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de anställda.  

Men man kan också titta på hur bra respondenterna själva tycker att satsningen utnyttjas i den 
mån den var avsedd för och om de är nöjda med den i förhållande till den ekonomiska 
satsningen. 

Alla organisationer var nöjda till olika del men ingen var helt missnöjd. Detta tyder på att 
satsningen fungerat ganska bra och att den använts i den utsträckning det var tänkt. Säkerligen 
hade fler kunnat bli helt nöjda, men detta påverkas mycket av de förväntningar de har före 
införandet av hälsofrämjande åtgärder. Nedan kan man se att det skiljer en hel del mellan 
organisationernas förväntningar och de upplevda effekterna av de hälsofrämjande åtgärderna.  

Man kan undra om deras förväntningar var för höga eller om resultaten var för dåliga? För 
effekterna av de hälsofrämjande åtgärderna når i de flesta fall inte upp till förväntningarna, 
vilket innebär att de inte har gett önskad effekt. Varför har de inte nått önskad effekt? Det kan 
mycket väl bero på motiven bakom införandet av hälsofrämjande åtgärder och enligt 
Wehmeier (2006) så tror ofta en rationell beslutsfattare att denne uppträder rationellt trots att 
denne inte gör det, vilket innebär att respondenterna kanske inte ens är medvetna om vilka 
motiv som ligger bakom deras eget införande av hälsofrämjande arbete. De kan därvid införa 
hälsofrämjande åtgärder av exempelvis legitimerande motiv men själva tro att de gör det för 
att bli lönsammare; på så vis tror de själva att de uppträder rationellt när de egentligen inte gör 
det. Motiven de har bakom införandet av hälsofrämjande arbete påverkar förmodligen hur de 
hanterar dessa åtgärder, vilket i sin tur påverkar effekten av dem. Vi tror att om 
respondenterna infört de hälsofrämjande åtgärderna endast p.g.a. lönsamhetsmotiv så hade de 
även mätt resultaten vilket hade kunnat visa effekterna av åtgärderna bättre. På detta vis hade 
de även kunnat förbättra de hälsofrämjande åtgärderna och som Cronsell et al (2003) skriver 
så är det viktigt att mäta insatserna så att man kan se effekterna, vilka kan ge riktlinjer för det 
fortsatta hälsoarbetet. Därför hade kanske effekterna av hälsoarbetet blivit bättre i och med att 
det hade utvecklats mer om de hade mätt insatserna. Och då 72% har svarat att de alltid har 
haft dessa hälsofrämjade åtgärder så kan man tolka det som att respondenterna inte utvecklar 
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sitt hälsoarbete så ofta. De hälsofrämjande åtgärderna hade därför kunnat nå en större och 
bättre effekt, om organisationerna infört dem endast p.g.a. lönsamhetsmotiv. 

Eftersom deras motiv påverkar hur de behandlar de hälsofrämjande åtgärderna, de mäter t.ex. 
inte effekterna av dem, så blir inte effekterna de väntade. Om respondenterna i alla av fallen 
varit medveten om vilka motiv de haft vid införandet så hade förmodligen förväntningarna 
och effekterna motsvarat varandra bättre. Om organisationen tror att de inför de 
hälsofrämjande åtgärderna för att göra personalen friskare när de i själva verket gör det för att 
omvärlden kräver det, så kommer de förmodligen inte lägga ner samma tid och engagemang i 
den hälsofrämjande åtgärden. Om de fortfarande förväntar sig de hälsofrämjande vinsterna 
kommer organisationen förmodligen bli besviken när effekterna visar sig. 

Effekterna av de hälsofrämjande åtgärderna kan också bli sämre om de har gjort de 
hälsofrämjande åtgärderna till en del av deras formella struktur men inte dess informella 
struktur; dvs. särkopplat (Meyer & Rowan, 1977/2002). Då säger det sig självt att de 
hälsofrämjande åtgärderna inte fungerar så bra som det ser ut på ytan. Om organisationen t.ex. 
infört de hälsofrämjande åtgärderna för att uppnå institutionella krav så kan detta innebära att 
de försöker undvika problemen de ställs inför genom de institutionella kraven genom att 
särkoppla den formella strukturen från den informella. Detta kan innebära att de kanske har en 
hälsodiplomering från Korpen (Angelöw, 2002) men att de efter diplomeringen inte har 
hälsofrämjande åtgärder som används. Eller kanske gjort ett företagsgym som alla besökare 
kan se, men vad säger att de anställda använder det? Som en av respondenterna svarade i 
undersökningen t.ex. så har de friskvårdsbidrag, men endast 25% använder dem. Aktörerna i 
denna respondents omvärld ser inte hur många som använder friskvårdbidraget, endast att 
organisationen erbjuder det. 

Vi tror alltså att motiven bakom införandet av hälsofrämjande åtgärder påverkar effekterna av 
åtgärderna i stor grad och vi har i vår undersökning t.ex. sett att de har haft samma 
hälsofrämjande åtgärder i en lång tid. Detta anser vi är negativt för att uppnå maximal effekt 
av de hälsofrämjande åtgärderna då de inte utvecklas. 

Ett sätt att utnyttja satsningen maximalt kan ju vara att göra en satsning som följer behovet. 
När vi frågade respondenterna hur de kommit fram till dessa hälsofrämjande åtgärder svarade 
19% att de kommit fram till det genom en behovsanalys vilket är intressant då endast 7% 
instämde helt om att de gjort en behovsanalys före införandet på en fråga längre ner. I stället 
instämde 7% till stor del, 50% till viss del och 36% instämde inte alls. Man kan då ifrågasätta 
att 19% verkligen kom fram till det genom en behovsanalys, då det inte är lika många som gör 
det bara några frågor ner. I Folkhälsoinstitutets publikation ”Hälsofrämjande på arbetsplatser 
(2004)” står det att det finns tre avgörande faktorer för att hälsofrämjande program ska bli 
effektiva; individuell riskreduktion för högriskanställda, hälsoriskbedömningar före 
åtgärderna sätts in och att man gör en behovsanalys. Men respondenterna har uppenbarligen 
inte använts sig av behovsanalys i någon hög utsträckning och i och med att 72% svarade på 
frågan om varför de införde hälsofrämjande åtgärder med att de alltid haft dem så vittnar det 
om att de inte funderat så mycket om varför utan det är mest en rutin. Detta innebär att de 
hälsofrämjande åtgärderna inte fungerar effektivt enligt Folkhälsoinstitutet (2004) då de inte i 
någon större utsträckning genomfört en behovsanalys. 
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4. Slutsats 
Vi har genom vår analys kommit fram till att det förmodligen finns flera olika motiv bakom 
varför organisationerna inför hälsofrämjande arbete. T.ex. så har säkerligen vissa åtgärder 
införts pga. att det finns lagar som styr det, alltså att organisationerna infört hälsofrämjande 
åtgärder pga. den delen av institutioner som stöds av den reglerande pelaren (Scott, 2001). 
AML är ett sådant exempel och organisationerna har då blivit tvungna att införa 
hälsofrämjande arbete för att slippa konsekvenser som t.ex. sanktioner, vilket gör detta till ett 
motiv.  
 
Vi har också kommit fram till att medvetenhetsgraden är olika bland de olika motiven och att 
de passar in under Scotts tre pelare. T.ex. så är inte organisationerna medvetna om att deras 
motiv är kognitivt betingade om de inför de hälsofrämjande åtgärderna pga. institutionella 
regler. När de inför de hälsofrämjande åtgärderna pga. motiv som ligger inom den normativa 
pelaren så kan de både vara medvetna och omedvetna då organisationerna t.ex. kan vara 
medvetna om att de imiterar en annan organisation, men de kan också vara omedvetna om 
detta. 
 
Denna medvetenhet/omedvetenhet påverkar de hälsofrämjande åtgärderna, vilket också är 
anledningen till att vi har studerat effekterna som motiven bakom införandet av 
hälsofrämjande åtgärder får. Om organisationerna är medvetna om varför de inför de 
hälsofrämjande åtgärderna så kan de även anpassa åtgärderna efter dessa motiv. Om då 
organisationen är medveten om att de inför de hälsofrämjande åtgärderna pga. motiv som 
ligger inom den reglerande pelaren så kan de även förstärka dessa åtgärder. 
  
Begreppet hälsofrämjande arbete kommer att bli ännu mer institutionaliserat då regeringen 
redan nu försöker införa en personalekonomisk redovisning som är obligatorisk. Vår 
undersökning tyder på att åtgärderna inte utvärderas tillräckligt eftersom 72% svarade att de 
har sina hälsofrämjande åtgärder pga. att de alltid haft det."Vi har alltid haft det" betyder att 
de är väl förankrade i organisationerna och därför är detta i sig ett motiv. Men för att de ska 
utvecklas måste de utvärderas oftare och inte tas för givna att de är det bästa sättet. Mycket är 
institutionaliserat och organisationerna är fast i banor på hur det bör vara; t.ex. så är 
fruktkorgar och fester vanliga och tyder på att många arbetstagare förväntar sig det i en 
organisation.   
  
Behovsanalys görs inte i tillräcklig utsträckning vilket vi anser är viktigt för att använda sig av 
"rätt" åtgärder på arbetsplatsen. Många organisationer inför åtgärderna genom andra mer 
institutionaliserade anledningar, vilket gör att de ofta inte är lika utvärderade. Vi anser inte att 
samma procedur; åtgärd, fungerar på alla arbetsplatser och därför är det önskvärt med en 
behovsanalys. 
  
Vi anser att de har infört de hälsofrämjande åtgärderna av isomorfiska motiv eftersom många 
har samma åtgärder. Detta beror på att de vill likna andra och följer andras framgångsrecept. 
Det beror även på att organisationerna blir isomorfiska med omvärldens krav (Meyer & 
Rowan, 1977/2002) och numera finns det flera krav på hur organisationerna bör uppföra sig. 
 
Vi anser att det genom att vara ett institutionellt krav kan vara en anledning till införandet. 
Respondenterna har även infört det när t.ex. AML infördes vilket innebär att de gjort externa 
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krav till en del av sin formella struktur, vilket enligt Meyer & Rowan (1977/2002) definierar 
ett institutionellt krav. Vi anser p.g.a. ovanstående även att respondenterna infört de 
hälsofrämjande åtgärderna eftersom de varit tvungna att legitimera sig. Vi har sett att det finns 
en del intressenter som är intresserade av deras hälsobild vilket gör att de måste legitimera 
jämte dem. Det finns även verktyg för att legitimera sig och förbättra imagen som t.ex. att 
hälsodiplomera sig. Detta talar för att både imagen och legitimiteten kan vara två viktiga 
motiv. 
 
Att följa modet är också ett motiv och då många av våra respondenter införde sina 
hälsofrämjande åtgärder i samband med att sjukskrivningarna ökade kraftigt på början av 
2000-talet så anser vi att hälsoarbete blev lösningen på problemet som många då införde.  
Vi anser inte att imitation är ett större motiv, men att det förmodligen har påverkat några 
organisationer vid införandet. Vi anser inte heller att många av organisationerna ser 
hälsoarbetet som en investering då många inte gör en behovsanalys t.ex. utan att de inför de 
hälsofrämjande åtgärderna snarare av andra motiv. 
Däremot verkar det som att många av respondenterna har infört hälsofrämjande arbete för att 
helt enkelt göra arbetsplatsen bättre och för att få personalen att må bättre. 
  
Effekterna av motiven bakom införandet av hälsofrämjande arbete tycker vi är att när det är 
överhängande institutionaliserade motiv så mäter man inte effekterna av åtgärderna och bidrar 
därmed inte till att de utvecklas. Att majoriteten alltid har haft samma åtgärder vittnar om att 
utvecklingen på arbetsplatsen är trög och att de inte utvärderas särskilt ofta. Därför har 
motivet bakom införandet av hälsofrämjande arbete betydelse för vilken effekt det 
hälsofrämjande arbetet ger. Vi tycker därför också att det är viktigt att organisationerna 
behandlar de hälsofrämjande åtgärderna som en vanlig ekonomisk investering, när de gör det 
så mäter de resultaten mer och på detta vis kan de hälsofrämjande åtgärderna utvecklas.   
  
Motiven bakom att en organisation inför hälsofrämjande arbete kan vara en blandning och vi 
anser att organisationerna oftast gör det av flera av de ovanstående anledningarna och att en 
del tyder på att hälsofrämjande arbete är institutionaliserat.  
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Bilaga 1 
 

Resultat av undersökning om hälsofrämjande arbete 

 

 

 

1a. Vilken annan bransch tillhör ni? 

Marknadsundersökningar 

näringslivsorganisation 

Vi är inget företag utan en statlig myndighet. Vår bransch är utredningar och utvärderingar åt 
regeringen/regeringskansliet. 

En blandning av fastighets- och konsultbransch inom handel. 

statlig sektor 

Statlig myndighet 

logistik 

parkeringsverksamhet 

Myndighet 
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IT säkerhet 

Statlig myndighet 

Respondenter: 11 
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2a. Annat hälsofrämjande arbete 

Kostnadsersättning för motionsaktiviteter 2500 kr/år 

Friksvårdsbidrag 

Träningsbidrag 

Friskvårdsbidrag 

Tillgång till barnrum Ljusterapi 

Respondenter: 5 
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4a. Vi hörde talas om hälsofrämjande arbete för första gången genom.. 

Troligen en blandning, hört talas om det från flera håll 

att långtidssjukskrivningar blev vanligt i början av 2000-talet 

Började själva med det innan det kom i ropet 

Vi är tjänsteföretag inom hälso- och sjukvården så det är en av våra grundstenar 

I statens finns det centrala kollektivavtal som reglerar frågan 

Allmänt sunt förnuft vet inte varför ni klassar det som ett arbete? 

Respondenter: 6 

 

5. När införde ni era hälsofrämjande åtgärder? 

(2009-11-26 22:39:56) 

år sedan: flera 

(2009-11-27 09:11:19) 

(2009-11-27 09:12:05) 

år sedan: 15 

(2009-11-27 09:13:19) 

(2009-11-27 09:28:00) 

år sedan: 10 

(2009-11-27 09:29:30) 

år sedan: 2001 

(2009-11-27 09:44:10) 

år sedan: 5 

(2009-11-27 09:46:23) 

år sedan: 10 
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(2009-11-27 09:46:48) 

(2009-11-27 10:25:06) 

år sedan: ?, en del har funnits flera år 

(2009-11-27 10:36:25) 

år sedan: 10 

(2009-11-27 10:39:08) 

år sedan: 5 

(2009-11-27 11:00:59) 

år sedan: ca 20 år 

(2009-11-27 11:49:38) 

år sedan: 1988 

(2009-11-27 12:35:16) 

år sedan: ? 

månader sedan: ? 

(2009-11-27 15:42:50) 

år sedan: 4 

(2009-11-27 16:11:56) 

(2009-11-30 08:09:02) 

år sedan: 1998 

(2009-11-30 08:19:16) 

år sedan: 15 

(2009-11-30 09:37:52) 

år sedan: AML’s införande 

(2009-11-30 11:10:54) 

år sedan: 16 
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(2009-11-30 12:30:46) 

(2009-11-30 15:09:42) 

år sedan: mer än 10 år sedan 

(2009-11-30 17:04:55) 

år sedan: ? 

(2009-12-02 09:01:35) 

(2009-12-03 10:33:49) 

år sedan: 5 

(2009-12-03 14:16:58) 

år sedan: 15 

(2009-12-04 16:18:33) 

år sedan: 5 

(2009-12-06 20:40:53) 

(2009-12-08 13:29:44) 
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7a. Vem annan är ansvarig för de hälsofrämjande åtgärderna? 

Bl a vår fritidsförening 

Chefer med arbetsmiljöuppgifter 

Respondenter: 2 
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10. Hur lång tid gick det mellan att beslutet togs att införa hälsofrämjande åtgärder och att de infördes? 

år, eller: 0 

månader, eller: 2 

veckor: 8 

(2009-11-26 22:42:03) 

år, eller: 0 

månader, eller: 1 

(2009-11-27 09:14:22) 

år, eller: 0 

månader, eller: 0 

veckor: 4 

(2009-11-27 09:16:21) 

år, eller: 0 

månader, eller: 4 

(2009-11-27 09:30:38) 

år, eller: 0 

månader, eller: 0 
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veckor: 0 

(2009-11-27 09:45:58) 

år, eller: 0 

(2009-11-27 09:47:17) 

år, eller: . 

(2009-11-27 09:48:07) 

år, eller: ? 

(2009-11-27 10:37:19) 

år, eller: 0 

veckor: 3 

(2009-11-27 10:41:09) 

år, eller: 0 år 

månader, eller: 6 mån 

(2009-11-27 11:04:46) 

år, eller: 1 

(2009-11-27 11:38:21) 

år, eller: 0 

månader, eller: 0 

veckor: Snart efter det att beslutet är fattat 

(2009-11-27 11:52:06) 

år, eller: 1 

(2009-11-27 12:36:49) 

år, eller: ? 

månader, eller: ? 

veckor: ? 

(2009-11-27 15:43:50) 
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år, eller: 0 

(2009-11-27 16:13:02) 

år, eller: 1 

(2009-11-30 08:10:44) 

år, eller: 1998 

(2009-11-30 08:20:08) 

år, eller: 1 

(2009-11-30 09:38:45) 

år, eller: vet ej 

(2009-11-30 11:12:27) 

år, eller: 1993-2009 

månader, eller: tre 

(2009-11-30 12:32:26) 

år, eller: 2006 

månader, eller: 10 

(2009-11-30 15:11:22) 

år, eller: ? 

(2009-11-30 17:05:52) 

år, eller: 2009 

(2009-12-03 10:34:51) 

år, eller: 0 

månader, eller: 1 

veckor: 0 

(2009-12-03 14:18:45) 

år, eller: 1995 

månader, eller: 3 ¨ånader 
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(2009-12-04 16:36:58) 

år, eller: 1 

(2009-12-06 20:43:27) 

år, eller: olika 

(2009-12-08 13:31:01) 

 
 

 

 

 

11a. Andra förväntningar vid införandet av de hälsofrämjande åtgärderna 

inget förväntningar  

Respondenter: 1 
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13a. Med Annat innebär som viktigaste vinst 

En god arbetsmiljö 

Fördel på såväl individ som organisationsnivå 

Respondenter: 2 
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16a. Annat sätt för personalen att finna information om de hälsofrämjande åtgärderna 

Arbetsmiljsamverkan, medarbetarundersökningar 

Genomgångar och uppföljningar av vår årliga hälso- och arbetsmiljöenkät 

Respondenter: 2 

 
 

 

 

 

17a. Annan inställning hos personalen till de hälsofrämjande åtgärderna 

Det är på olika plan, att vi har teambuildande ”utbildningar” ses som jättebra där 95% av samtliga medarbetare 
deltar. Att använda sig av friskvårdsbidraget gör ungefär 1/4 av medarbetarna. Jag upplever det som att de tycker 
att det är bra att det finns, även om de själva inte utnyttjar det. 

Respondenter: 1 
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20a. Annan effekt vi märker av de hälsofrämjande åtgärderna 

Eftersom de funnits under lång tid är det svårt att bedöma effekt 

Respondenter: 1 
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23a. Annat sätt som våra Stakeholders kan finna information om företagets 
hälsofrämjande arbete 

Rapporter till huvudkontor utanför Sverige 

. 

Vilket märkligt ord att använda mitt i en undersökning på svenska. Jag vet inte ens vad ni menar och kan därför 
inte svara på frågan! 

Vi har egentligen inga stakeholders, utan det är ledningen och styrelsen som får ta del av analyserna via 
styrelsemöten med ledningsgrupp och VD. 

Genom att fråga 

Vet inte vad stakeholder är 

Respondenter: 6 
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30a. Andra hälsofrämjande åtgärder som våra konkurrenter använder sig av 

Respondenter: 0 
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32. Övriga kommentarer 

Vi är ett mindre företag i hår & skönhetsbranschen där vår produkt ger skönhet och bättre självkänsla. Vi har en 
öppen och direktkontakt i huset med mycket korta beslutsvägar. Vi ligger långt fram med företagets 
personalvårdsprogram och ledningens intresse är mycket stort. Företaget supportar friskvård med 1500:-/år per 
anställd. 

blev mest irriterad av frågorna 

En del märkliga frågor som inte går att besvara på ett helt riktigt sätt. Har gjort mitt bästa, hoppas ni kan ha nytta 
av det. 

Våra kunder är konsumenter kan inte svara på vad de har. 

Respondenter: 4 

 
 
 

 

 

 

 

   



  

  

  
 

Högskolan i Kalmar 
 
Högskolan i Kalmar har mer än 9000 studenter. Här finns utbildning och forskning 
inom naturvetenskap, teknik, sjöfart, samhällsvetenskap, ekonomi, turism, 
informatik, pedagogik och metodik, medie-vetenskap, språk och humaniora, 
lärarutbildning, vårdvetenskap och socialt arbete. 
 
Forskningens profilområden är biomedicin/bioteknik, miljövetenskap, marin 
ekologi, automation, företagsekonomi och informatik, men forskning pågår inom 
de flesta av Högskolans ämnen. Högskolan har sedan 1999 vetenskapsområde 
naturvetenskap, vilket ger Högskolan rätt att anta studenter i forskarutbildning och 
examinera doktorer inom ämnesområdet naturvetenskap. 
 

Handelshögskolan BBS,  
vid Högskolan i Kalmar 

Besöksadress: Kalmar Nyckel,  
Gröndalsvägen 19 

391 82  Kalmar, 
Tel: +46 (0)480 - 49 71 00  

www.bbs.hik.se 

 

 




