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Förord 
 

Denna uppsats har givit oss möjligheten att knyta an det företagsekonomiska synsättet till 
hälsoarbete och hälsofrågor. Det har varit mycket intressant. 
 
Vi vill tacka våra respondenter Jan Johansson, personalchef på Kalmar Lantmän, Anette 
Håkansson, personaladministratör på Guldfågeln, Per Lindén, personalchef på Kalmar 
Mejeri samt Anna Karlsson, tillfälligt vikarierande personalchef på Kalmar Energi. Tack för 
att ni tog er tid att besvara våra frågor med intresse, för era intressanta och väl användbara 
tankar, utan er hade vår studie inte varit möjlig att genomföra.  
 
Vi vill även tacka vår handledare Johan Hansson som bidragit med intressanta synpunkter 
samt diskussioner kring denna uppsats. 
 
Slutligen vill vi tacka våra familjer och vänner för ständig uppmuntran under arbetets gång. 
 
 
 
 
Kalmar, den 18:e januari 2008. 
 
 
 

________________ ________________ 
 

Ann Edström                           Samra Jasarevic 
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Legitimitet. 
 
Sammanfattning:  Den ökade ohälsan i samhället har lyfts upp till ytan och debatterats 

under en tid. Trots att statistiken för ohälsan har gått ned, finns 
problemen fortfarande kvar. Många företag brottas med detta och 
lider stora förluster på grund av sjukskrivningar. Detta har bidragit 
till en följd förebyggande åtgärder för att avvärja problemen. Men 
det är långt ifrån alla företag som lyckas med dessa mål och det är 
således av stor betydelse att studera hur viktiga resurser kan 
användas på ett mer effektivt sätt. 
 
Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap kring 
friskvårdsarbetet i företag samt att få en ökad förståelse för vilka 
påverkansfaktorer som är centrala för ett lyckat strategiskt 
friskvårdsarbete. Fyra kvalitativa intervjuer utfördes med fyra 
personalansvariga på de valda företagen. Den teoretiska 
referensramen tillkom senare då den vetenskapliga metoden som 
använts är induktiv. Studien behandlar de fyra 
framgångssberättelserna och vad som inverkade på deras 
friskvårdsarbete. Det resulterar slutligen i att friskvård påverkas av 
både interna organisatoriska faktorer såsom ledarskap och externa 
samhällsomfattande fenomen, till exempel rådande moden.  
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Abstract:  The increasing health problems in our society have been lifted to 

the surface and debated for quite some time now. Even though the 
statistics of bad health somewhat have dropped, the problems still 
remain. Many companies are wrestling with this and are suffering 
from huge financial losses due to the costs of people frequently 
calling in sick for work. This has resulted in an increasingly high 
expansion of different types of preventive measures in order to 
avert health problems. But far from all companies reach these goals 
and it is there for of high value to study how important resources 
can be used in a more efficient way.  
 
The purpose of this study is to achieve a deeper understanding for 
Health promotive services in companies and to understand which 
influential factors are crucial in the process of reaching successful 
strategic Health promotions. Four qualitative interviews with four 
personnel managers were performed in the companies studied. The 
theoretical framework was achieved after the interviews were 
completed, which indicates that an inductive scientific method was 
used. The study discusses these four companies’ success stories and 
what has had an impact on their Health promotion. This results in 
the Health promotion being affected by both inner organizational 
factors such as leadership and external societal phenomena, for 
example current trends. 
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1 Inledning 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva inledning och bakgrund till ämnet, för att sedan övergå 

till problemdiskussion och studiens syfte.  

 

Ohälsan i samhället har successivt ökat och blivit ett allmänt känt problem. På senare år har 

kostnaderna för ohälsan uppmärksammats och börjat åtgärdas. Detta är något som även 

företag drabbats av och därmed har begreppet friskvård blivit alltmer vardagligt och fått ett 

utökat utrymme i samhället idag. Idag ser vi att ohälsotalen har sjunkit och det arbetas mycket 

med hälsofrämjande åtgärder i olika organisationer. Många företag har anammat 

friskvårdskonceptet och arbetar med tillämpning av friskvårdsstrategier som ska ge dem friska 

medarbetare och en sundare arbetsmiljö. Faktum är att vi ser väldigt få företag som inte 

arbetar med friskvård. Men samtidigt blir det allt tydligare att många företag kämpar med sitt 

friskvårdsarbete i hopp om att få det att bli så optimalt som möjligt, men det är långt ifrån alla 

som lyckas. Detta kan i sin tur leda till en negativ inställning till friskvård och eventuella 

neddragningar av densamma. Vi menar att detta har konsekvenser såsom vantrivsel bland 

personalen och att det därför är viktigt för företag att se vilka centrala faktorer som kan ha en 

inverkan på ett lyckat friskvårdsarbete. Det är viktigt att förstå en problematik för att kunna 

avgöra hur den bör angripas. Denna studie ger en inblick i fyra lyckade friskvårdssatsningar.  

 

1.1 Bakgrund 

Ohälsan i samhället har, sedan slutet av 1990-talet, varit ett växande problem. Andelen 

sjukskrivna 30 dagar eller längre var år 1997 131 000 personer, medan den år 2001 uppmättes 

till 273 000 personer. År 2001 beräknades den totala sjukfrånvaron motsvara cirka 400 000 

årsarbeten och samma år var statens kostnad, det vill säga sjukförsäkringen 100 miljarder 

kronor. Ökningstakten för denna siffra som innefattar sjukpenning, rehabilitetsersättning och 

förtidspension, var under perioden 2000-2001 25 miljoner kronor om dagen (Angelöw, 2002). 

Sjukskrivningarna medför inte bara negativa konsekvenser för samhället i stort utan också för 

enskilda företag, vilka drabbas av enorma kostnader vid hög sjukfrånvaro (Bjurvald, Menckel 

m. fl., 2004) 

 

Under senare år har sjukfrånvaron i landet sjunkit. I en rapport gjord av Sveriges Kommuner 

och Landsting (2007) framgår att antalet sjukfrånvarande med sjukpenning, i landets 

kommuner, minskat från 58 000 till 40 000, närmare bestämt med 30 procent mellan åren 
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2002- och 2006. Minskningen av sjukfrånvaron har fortsatt men takten har bromsats något, 

mellan åren 2005 – och 2006 bestod minskningen av 0,5 procentenheter.  

 

När det gäller hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen går rötterna långt tillbaka i tiden. I 

Sverige uppkom bland annat arbetarskyddsrörelsen i början på 1900-talet, vars främsta 

uppgift var att se över arbetsplatsolyckor. Ohälsa i arbetslivet har således alltid funnits, men 

fokus kring hälsoproblem i arbetet har emellertid förändrats genom åren. Belastningsskadorna 

stod i centrum under 1980- till mitten av 1990-talet, då istället problematiken med 

långtidssjukskrivna uppmärksammades (Bjurvald, Menckel m. fl., 2004). Abrahamsson 

(2003) skriver också om ohälsan i arbetslivet. Han återger i sin text vad arbetsvetaren Gösta 

Vestlund skrev 1949: 

 

”Många tecken tyder på, att vi befinner oss i ett skede av den industriella utvecklingen, då vi 

måste sätta människan i främsta rummet, om vi över huvud taget skall lyckas med varaktiga 

lösningar av arbetslivets problem. Arbetets miljö är visserligen endast en bland många, men 

säkerligen en av de viktigaste. En stor del av den vuxna befolkningen tillbringar upp till 

hälften av sitt vakna liv i den miljön, och en väsentlig förbättring av dess villkor och atmosfär 

skulle få stor betydelse inte enbart för produktionen utan för samhället i dess helhet” 

(Abrahamsson, 2003:205). 

 

Idag har de hälsofrämjande tankegångarna i arbetslivet blivit mer utbredda, det handlar inte 

längre bara om att bota och förhindra utan också om att främja det friska (Bjurvald, Menckel 

m. fl., 2004). Ewles och Simnett (2005) beskriver Sveriges nationella folkhälsoarbete och att 

det år 2003 förnyades, då riksdagen beslutade om att folkhälsan skulle få en tydlig plats i 

politiken. Det beslutades nämligen att mål som kan vägleda hälsoarbetet inom olika 

samhällssektorer skulle sättas upp och därmed stärka folkhälsoarbetets position. Detta 

resulterade i elva folkhälsomål som utgår ifrån samhällsfaktorer och inte sjukdomar. Det 

fjärde målområdet är ökad hälsa i arbetslivet, där det bland annat sägs att kraven i arbetslivet 

ska kunna balanseras med möjligheten att må bra. En fungerande hälsa inom arbetslivet är 

viktig dels för att minska arbetsrelaterade sjukdomstillstånd och de sociala skillnaderna i 

ohälsa, men också för att det är en nödvändig förutsättning för en allmänt förbättrad folkhälsa.   
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1.1.1 Friskvård och lyckad friskvård 

Friskvård kan definieras som alla fysiska, samt andra aktiviteter, som åsyftar till att bibehålla 

eller utveckla hälsan. Friskvård omfattar således de aktiviteter som syftar till att förändra 

enskilda individers livsstil i frågor som rör fysisk aktivitet/motion, rökning, alkohol, droger, 

kost och avslappning med mera (Angelöw, 2002).  

 

Det finns olika tolkningar av vad ett lyckat friskvårdsarbete är. Vissa författare menar att det 

är personalens välbefinnande som står i fokus och som är avgörande för satsningens resultat, 

medan andra hävdar att ett friskvårdsarbete inte är lyckat om det inte når rätt målgrupper. I 

denna studie definierar vi ett lyckat friskvårdsarbete som; en arbetsprocess i företag som 

främjar individens fysiska och psykiska hälsotillstånd samt som ger ett resultat i form av 

minskad sjukfrånvaro.  

1.1.2 Problemdiskussion 

Som tidigare nämnts, har sjukfrånvaron sjunkit de senaste åren, då problemen 

uppmärksammats och börjat tas itu med. Vi anser emellertid att ohälsan/hälsan i arbetslivet är 

ett ständigt aktuellt ämne då hälsa är en färskvara som kontinuerligt måste främjas. För att den 

positiva nedgången av sjukfrånvaro ska kunna bibehållas behövs således fortlöpande 

friskvårdssatsningar inom arbetslivet. Vi har, under tidigare studier, sett att företag kan stöta 

på problem med sitt friskvårdsarbete. Investeringar i friskvård ifrågasätts ofta och företag 

tenderar att ha svårigheter med att finna meningen med friskvården, då resultatet kan vara 

otydligt och svårt att mäta. Framgångar eller motgångar som uppstår i en organisation 

behöver dessutom inte alltid nödvändigtvis bero på friskvården. En känsla av misslyckande 

kan bidra till att företag väljer att lägga ner friskvårdssatsningar då de inte ser någon mening 

med dessa. Vi menar att det bör finnas exempel på företag som minskat sin 

sjukfrånvarostatistik och som kan relateras till ett strategiskt friskvårdsarbete. Vi ser allvarligt 

på företags problem med friskvård och effekterna av dessa, då vi menar att problemen kan 

leda till att det hälsofrämjande arbetet i företag åsidosätts. Vi anser att friskvård är en viktig 

förutsättning för anställdas välbefinnande och vi har därför ett intresse av att se om det är 

möjligt att identifiera centrala påverkansfaktorer för ett lyckat friskvårdsarbete. Hur kan dem 

som misslyckas lära av detta? Denna studie kommer därmed att baseras på fyra företag som 

arbetar med friskvård och som lyckats med densamma. Vi avser att undersöka om det finns 

något gemensamt för dessa, och i så fall vad? Valet av studieobjekt har alltså grundats på 

företag som arbetar med friskvård och som har lyckats med densamma i form av att de har 
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minskat sin sjukfrånvaro. Vi är medvetna om att denna minskning kan ha berott på andra 

faktorer utöver friskvårdsarbetet, men vår utgångspunkt i den här studien är att 

friskvårdsarbetet och faktorer kopplade till detta har en stor inverkan på sjukfrånvaron.  

 

1.2 Forskningsfråga 

• Vilka är de centrala påverkansfaktorerna för ett lyckat strategiskt friskvårdsarbete i 

företag? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap kring friskvårdsarbetet i företag samt 

att få en ökad förståelse för vilka påverkansfaktorer som är centrala för ett lyckat strategiskt 

friskvårdsarbete?  

 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att undersöka om det finns några utmärkande påverkansfaktorer till ett lyckat 

friskvårdsarbete, detta har gjorts utifrån en studie av fyra företag som nått framgång i sitt 

friskvårdsarbete. Avgränsningen till fyra företag har varit nödvändig, då en mer omfattande 

undersökning inte faller inom tidsramen för denna studie.  
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1.6 Disposition av uppsatsen 

För att åskådliggöra studiens innehåll finns nedan en kortfattad beskrivning av samtliga 

kapitel. 

 

 

 

1. Inledning 

 

 

 

 

 

2. Metod 

 

 

 

3. Teori 

 

 

 

 

4. Empiri 

 

 

 

 

 

5. Analys 

 

 

 

6. Slutsats 

 

 

 

7. Referenser 

 

 

8. Bilagor 

 

 
 
Detta kapitel ger en bakgrund till friskvård, 
problemformuleringen, varför detta valdes 
som undersökningsområde samt syftet med 
studien. 
 
 
Metodkapitlet beskriver tillvägagångssätt vid 
arbetet med studien. 
 
 
Denna del anger samt beskriver de valda 
friskvårds- och organisationsteorierna, detta 
för att skapa en djupare förståelse för 
problematiken. 
 
 
Empirin innehåller beskrivningar av de valda 
företagen samt separata sammanfattningar av 
de fyra genomförda intervjuerna.  
 
 
I detta kapitel återkopplas teorin och empirin 
till studiens syfte. 
 
 
I slutsatsen besvaras problemformuleringen 
och studiens samtliga delar tas upp. 
 
 
Här redovisar vi de referenser som vi valt. 
 
 
Här redovisar vi tilläggsmaterial som till 
exempel intervjufrågor. 
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2 Metod  

I detta avsnitt beskriver vi vårt tillvägagångssätt gällande insamling av data och bearbetning 

av densamma. Vi återger också för- och nackdelar med de valda metoderna.  

 

2.1 Ansats 

Det finns olika angreppssätt att studera den sociala verkligheten, två centrala kunskapsteorier 

är positivism och hermeneutik. Thurén (2006) skriver att det positivistiska synsättet har sin 

grund i naturvetenskapen, vidare menar han att positivismen är strävan efter absolut kunskap. 

Anhängare till positivismen strävar således efter att bygga så kallad säker kunskap, denna 

kunskap kan fastställas genom att ”man rensar bort allt man trott sig veta men som man 

egentligen inte vet, då får man kvar en kärna av säker kunskap” (Thurén 2006:15). 

Positivismen ser därmed kunskap som till exempel inhämtas från teoretisk spekulation som 

värdelös. Till skillnad från positivismen så har hermeneutiken sina rötter inom 

samhällsvetenskapen, Bryman och Bell (2005) menar att hermeneutiken syftar till att tolka 

och förstå den sociala verkligheten, det vill säga finna en förståelse för människors 

handlingar. Thurén (2006) poängterar att förförståelse är ett centralt begrepp inom 

hermeneutiken, då forskaren här använder sina egna upplevelser till att tolka det som studeras. 

En fördel med hermenutiken är således att forskaren här kan leva sig in i hur studieobjektet 

upplever sin situation och på så sätt finna en djupare förståelse. Hartman (2004) skriver också 

om denna förståelse, han menar att hermeneutiska forskare måste tolka människors beteenden 

för att kunna få en förståelse för hur de uppfattar världen. Hermeneutik intresserar sig därför 

för hur världen uppfattas, inte hur den är. Författaren menar också att hermeneutiska 

undersökningars sanning ofta är subjektiv till följd av denna förförståelse. Thurén (2006) 

menar att hermeneutiska undersökningar därav ofta granskas kritiskt av positivister, då de 

menar att det inte är helt säkert att den hermeneutiske forskaren tolkat rätt. Det finns således 

inga sätt att kontrollera att forskaren inte överdrivit sina egna upplevelser eller förbisett 

väsentliga iakttagelser. En nackdel är därmed att hermeneutiska sanningar ofta är mer osäkra 

än positivistiska sanningar. 

 

Vi anknyter till det hermeneutiska synsättet i denna studie då våra tidigare erfarenheter som vi 

införskaffat under våra studieår, det vill säga vår förförståelse lade grunden för vårt arbete. 

Syftet med studien var att få en djupare förståelse för organisationers friskvårdsarbete, 

avsikten har därmed inte varit att finna en sanning utan snarare att ge en inblick i vad som 



_______________________________________________________________________________________ 
 
 

12

påverkar och bidrar till ett lyckat friskvårdsarbete i företag. Studien är således byggd på våra 

tolkningar av respondenternas egna känslor och upplevelser.  

 
2.2 Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod 

Enligt Bryman och Bell (2005) finns det två huvudmetoder inom forskningsarbete, den 

kvantitativa- och kvalitativa metoden. Den kvantitativa forskningsmetoden har sin grund i 

positivismen och bygger på mätning av olika företeelser, fokus är på siffror samt att finna 

variabler och orsak-verkan samband. Kvalitativ forskning har istället sin grund i ett 

hermeneutiskt synsätt. Denna forskningsmetods kunskapsteoretiska ståndpunkt är istället 

tolkningsinriktad, då den lägger stor vikt vid förståelse av deltagares, inom en specifik miljö, 

tolkning av verkligheten. Kvalitativ forskning, till skillnad från kvantitativ forskning, 

fokuserar således på ord och beteendemönster och ger forskaren möjlighet att gå på djupet av 

problemet. Bryman och Bell (2005) påpekar att en nackdel med kvalitativ forskning kan vara 

att forskningsresultatet är svårt att generalisera, då denna typ av undersökning ofta består av 

observationer eller ostrukturerade intervjuer. Det kan även vara fråga om brister i 

genomskinlighet (transparency), det vill säga att det kan vara svårt att fastslå exakt vad 

forskaren har gjort för att komma fram till sina slutsatser. 

 

Vi valde den kvalitativa forskningsmetoden i form av personliga intervjuer. Bryman och Bell 

(2005) beskriver att den kvalitativa forskningsmetoden påverkas av tolkningssynsättet eller 

interpretativism. Detta stämmer överens med det förstående syfte som härleds i uppsatsen. 

Den kvalitativa forskningsmetoden möjliggjorde nämligen en djupare och friare tolkning av 

det vi observerat, vilket även var lämpligt för vår studie. Det var intervjuerna som styrde vårt 

forskningsarbete, vilket innebar att vi från början inte hade någon teori att utgå ifrån, utan den 

teoretiska referensramen växte fram utifrån insamlad empiri. Detta benämner Bryman och 

Bell (2005) som en induktiv teori. De menar att den induktiva teorin genereras utifrån 

insamlad data från det valda studiefältet. Detta framhävs också av Thurén (2006) som skriver 

att induktion bygger på empiri medan motsatsen, deduktion, bygger på logik. Induktion 

förutsätter också en generalisering, då allmänna slutsatser tas utifrån empirisk fakta. Detta 

stämmer in på vår studie då en generalisering gjorts utifrån fyra kvalitativa intervjuer. En 

nackdel med en induktiv teori är enligt Thurén (2006) att den inte är hundraprocentigt säker 

då det empiriska materialet sällan består av en fullständig uppräkning. Induktiva slutsatser kan 

därmed visa sig vara falska. Bryman och Bell (2005) pekar emellertid på bland annat en 
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fördel med den induktiva forskningsmetoden, nämligen att denna är föredömlig när det gäller 

utformningen av nya teorier utifrån den verklighetsbild som skapas.   

 

2.3 Insamling av data 

En forskningsstudie kan innehålla olika typer av data. Patel och Davidsson (2003) skiljer på 

primär- och sekundärdata. De menar att primärdata är den data som samlas in för ett specifikt 

ändamål, exempelvis för den aktuella undersökningen. Sekundärdata är istället tidigare 

insamlad data, exempelvis tidigare forskning, som sedan återanvänds i en annan studie.  

2.3.1 Primärdata 

Vår primärdata består av 4 personliga intervjuer. Eftersom vi inte hade någon fastställd teori 

att utgå ifrån vid våra intervjuer, så hade vi heller inte en klar förutbestämd mall av frågor. Vi 

hade emellertid en del grundläggande frågor (se Bilaga 1.1) som rörde det tema vi ville 

undersöka, nämligen friskvård på arbetsplatsen. Bryman och Bell (2005) benämner denna 

form av frågor som semi- strukturerade frågor, de menar att intervjuprocessen vid dessa 

frågor blir mer flexibel då det lämnar utrymme för respondenten att leda samtalet framåt. 

Intervjupersonen har också en större frihet att anknyta och ställa följdfrågor till vad som 

framkommer under intervjun. Forskaren bör emellertid se upp så att samtalet inte leds in på 

ett alltför avlägset ämne, då både forskaren och respondenten har en begränsad tidsrymd.    

 

Bryman och Bell (2005) påpekar en del punkter som är av stor betydelse vid genomförandet 

av personliga intervjuer. De menar att intervjufrågorna bör följa de teman som intervjuaren 

intresserar sig för. Detta för att skapa ett flyt i samtalet och för att få en sammanhängande 

intervju. För att undvika tvivel om vad som efterfrågas menar författarna att frågorna också 

bör utformas på en språklig nivå som passar respondenten. Vidare menar de att 

intervjupersonen bör undvika ledande frågor och laddade ord under intervjun, då detta kan 

leda in respondenten att svara på ett visst sätt. För att säkerställa att intervjun till stor del 

skulle beröra det vi intresserade oss för valde vi att noggrant formulera de grundläggande 

frågor vi hade. För att reducera risken att påverka respondenten i en viss riktning försökte vi 

även att undvika ledande frågor och laddade ord såsom positivt, negativt, bra och dåligt under 

intervjun.  

 

För att underlätta bearbetningen av den insamlade datan valde vi att spela in intervjuerna med 

en diktafon. På så sätt kunde vi också koncentrera oss fullständigt på intervjun, då vi inte 
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behövde lägga all uppmärksamhet på att anteckna. Diktafonen säkerställde också att ingen 

information uteblev. Detta bekräftas också utav Bryman och Bell (2005), som menar att 

fördelen med att spela in intervjun är att det minskar risken för feltolkningar. Men nackdelen 

kan vara att respondenten känner sig hämmad och oroad, vilket kan visa sig i att denne inte 

vågar uttrycka sig fritt. Vi anser emellertid att detta inte stämmer in på våra utförda intervjuer 

då respondenterna inte visat tecken på att varken vara obekväma eller ovana med situationen.  

2.3.2 Intervjuer 

Under våra tidigare studier fick vi höra talas om Kalmar Arbetsgivarring och deras arbete med 

långtidssjukskrivna, rehabiliteringar samt samarbeten med olika företag. Vi inledde vårt 

studieprojekt med att kontakta Ulla Larsson på Kalmar Arbetsgivarring, då hon har ett gediget 

kontaktnät med olika företag inom Kalmarregionen. Under samtalet berättade vi om vår studie 

samt att vi var i behov av att intervjua företag som redan arbetar med hälsofrämjande åtgärder 

på arbetsplatsen. Därmed gav Ulla Larsson oss kontaktuppgifter till flertalet företag av vilka 

vi sedan fick kontakt med fyra stycken. Urvalet grundades på att vi hade hört talas om dessa 

fyra företag sedan tidigare samt att de inte var för små organisationer, vilket var egenskaper 

som övriga företag på listan saknade. Våra valda företag arbetade med friskvård och hade nått 

framgång med densamma då de alla lyckats minska sin sjukfrånvaro de senaste åren.  

2.3.2.1 Intervju med Jan Johansson, personalchef på Kalmar Lantmän, 2007-11-

16 

Vårt första möte var med Jan Johansson, personalchef på Kalmar Lantmän. Jan Johansson har 

arbetat som personalchef på Kalmar Lantmän sedan 1988 och har därmed en bred erfarenhet 

av personalarbete och en stor kunskap om företaget. Vi hade redan innan mötet diskuterat 

kring ämnet friskvård och hur detta förhåller sig till arbetslivet, vi visste därmed vilka teman 

vi skulle ta upp för diskussion. Mötet tog plats den 16 november klockan 13.00 i Kalmar 

Lantmäns lokaler i Kalmar och pågick i cirka en timme. Intervjun gav oss mycket användbar 

information, vilket vi hade hoppats på.  

2.3.2.2 Intervju med Per Lindén, personalchef på Kalmar Mejeri, 2007-11-19 

Utifrån den första intervjun hade vi fått en försmak för friskvårdsarbetet i företag och vi såg 

fram emot en andra intervju som förhoppningsvis skulle ge oss ytterligare ett perspektiv på 

friskvårdsarbetet. Den andra intervjun var med Kalmar Mejeris personalchef Per Lindén. Han 

har arbetat i 30 år inom Kalmar Mejeri och har därmed en omfattande kunskap om företaget 
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och dess friskvårdsarbete. Vi valde även här att använda oss av de fåtal grundläggande frågor 

som vi haft vid vår första intervju, för att på så sätt möjliggöra för respondenten att leda 

samtalet framåt. Intervjun hölls, den 19 november 2007, i Kalmar Mejeris lokaler och pågick i 

drygt en timme.  

2.3.2.3 Intervju med Anette Håkansson, personaladministratör på Guldfågeln, 

2007-11-20 

Den första och andra intervjun gav oss en djupare kunskap kring företags friskvårdsarbete och 

vad som kan tänkas inverka på detsamma. Det var med spänning vi inväntade vårt tredje 

möte, eftersom vi redan utifrån de två första kunde se vissa paralleller.  

 

En tidig morgon den 20 november begav vi oss till Mörbylånga, Öland, för vårt möte med 

Guldfågelns personaladministratör, sedan 1997, Anette Håkansson. Utgångspunkten för denna 

intervju var även här våra grundläggande frågor och intervjun varade likt tidigare i ungefär en 

timme. Efteråt fick vi erbjudande om en rundvandring i produktionen, vilket vi genast tackade 

ja till. Rundvandringen var intressant och spännande och gav oss en hel del nya intryck. 

2.3.2.4 Intervju med Anna Karlsson, vikarierande personalchef på Kalmar 

Energi, 2007-11-20 

Vår fjärde och sista intervju utfördes med Anna Karlsson, som sedan ett år tillbaka är 

vikarierande personalchef på Kalmar Energi. Anna Karlsson har emellertid fått erbjudande 

om en fast tjänst och kommer efter årsskiftet att dela personalansvaret med en kollega.  

 

Intervjun tog plats i Kalmar Energis lokaler eftermiddagen den 20 november och pågick i 

drygt 45 minuter. Anna Karlsson hade inte en lika stor kunskap om Kalmar Energis 

friskvårdsarbete då hon endast arbetat i ett år som personalchef, men vi kände i alla fall att 

intervjun gav oss en del väsentlig information, som kunde vara av betydelse för vår studie.   

 

Efteråt valde vi att transkribera alla våra intervjuer, för att underlätta för teoriuppbyggnad och 

det efterföljande analysarbetet.  

 

2.4 Validitet och Reliabilitet 

Patel och Davidsson (2003) diskuterar kring begreppen validitet och reliabilitet. 

Validitetsbegreppet innefattar huruvida undersökningen mäter det den utger sig för att göra. 
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En studie med god validitet är således en studie som lyckats undersöka det som den var 

avsedd till. Vidare skriver författarna att reliabilitet istället handlar om tillförlitlighet, det vill 

säga om undersökningen är utförd på ett tillförlitligt sätt, här är undersökningstekniken i 

fokus. Det är således viktigt att säkerställa att instrumentet som forskaren använder sig av 

motstår slumpmässiga variationer, så att det inte visar felvärden.  

 

Bryman och Bell (2005) menar att validitets- och reliabilitetsbegreppet mest är påtagliga inom 

kvantitativ forskning, då denna metod till stor del bygger på mätning. Mätning har inte så stort 

fokus i kvalitativ forskning, vilket också kan försvåra för kvalitativa forskare att se relevansen 

i dessa begrepp. Författarna poängterar emellertid att en anpassning av validitets- och 

reliabilitetsbegreppet till kvalitativ forskning är möjlig, de refererar till Guba och Lincoln 

(1994) som är kritiska till reliabilitets- och validitetskriterierna inom kvalitativ forskning. De 

menar att dessa två begrepp förutsätter att det finns en absolut sanning av den sociala 

verkligheten, vilket de motsätter sig, då de menar att det finns fler sanningar eller 

beskrivningar av denna verklighet. De förespråkar istället två grundläggande kriterier, som ett 

alternativ till validitets- och reliabilitetsbegreppet, nämligen trovärdighet och äkthet.  

 

Enligt Guba och Lincoln (1994), refererad i Bryman och Bell (2005), handlar trovärdighet om 

hur tillförlitlig undersökningen är, det vill säga huruvida resultaten stämmer överens med den 

sociala verkligheten. Det är således av stor vikt att forskarens beskrivning även uppfattas som 

trovärdig av andra eftersom det oftast finns fler tänkbara beskrivningar av den sociala 

verkligheten. Undersökningens betydelse för andra kontexter är också väsentlig, det vill säga 

om studiens resultat även är överförbart till andra miljöer och situationer eller vid senare 

tidpunkter. Pålitlighet är också centralt inom detta begrepp, för att kunna bedöma studiens 

pålitlighet krävs en bedömning av hela forskningsprocessen. Detta förutsätter att det finns en 

fullständig redogörelse av problemformulering, intervjuutskrifter, urval och så vidare. För att 

undersökningen ska anses vara trovärdig, krävs en övertygelse om att forskaren agerat i god 

tro, med andra ord att hon eller han inte medvetet låtit sina egna värderingar styra 

undersökningens resultat. Författarna menar också att äkthetskriteriet är av betydelse vid 

bedömning av kvalitativa studier, denna innefattar bland annat en uppskattning om 

undersökningen ger en tillräckligt rättvis bild av respondenternas upplevelser och åsikter. 

 

För att säkerställa trovärdigheten, det vill säga tillförlitligheten i vår studie så har vi valt att 

använda oss av en diktafon vid intervjutillfällena. Diktafonen minskade risken för 
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feltolkningar eftersom vi då kunde skriva ned intervjun ordagrant. Vi har också valt att låta 

våra respondenter läsa igenom intervjusammanfattningarna för att på så vis säkerställa att vi 

inte skrivit något som är direkt felaktigt. Pålitligheten i vår studie har stärkts genom att vår 

handledare granskat arbetsprocessen, det vill säga studiens alla delar, han har på så vis kunnat 

göra en helhetsbedömning av undersökningen.  

 

2.5 Metodkritik 

Valet av vår intervjuteknik kan ifrågasättas, då våra frågor ibland ledde oss in på andra 

områden, våra frågor mätte således inte alltid det som de var utsedda till. Detta var särskilt 

märkbart under vår första intervju, men förbättrades sedan vid efterföljande intervjuer. En 

tillämpning av helt strukturerade frågor skulle ha kunnat minimera risken för detta genom att 

vi då hade kunnat testa och utvärdera frågorna på förhand. 

 
Generaliserbarheten i vår studie kan kritiseras, då en större undersökning, innehållande fler 

kvalitativa intervjuer hade kunnat påvisa andra faktorer som i sin tur hade fått betydelse för 

studiens resultat. En mer omfattande studie hade således varit mer trovärdig och 

generaliserbar. 
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3 Teori 

I detta kapitel presenterar vi den teori som vi har valt att använda oss av. Vi har valt att 

använda hälso- och friskvårdsteorier som definierar begreppen hälsa och friskvård så att det 

inte ska råda något tvivel om vad begreppen innebär. Vidare har vi även valt lämpliga 

organisationsteorier, då dessa kunnat förklara fenomen vi observerat under insamlingen av 

det empiriska materialet. 

 

3.1 Hälsa 

Det finns flera olika definitioner av Hälsa, Världshälsoorganisationen WHO:s definition av 

hälsa är; 

”Health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the 

absence of disease or infirmity…Health is created and lived by people within the setting of 

their everyday life: where they learn, work, play, and love” (Medin och Alexandersson, 

2000:67). Denna definition av hälsa fastställdes under WHO: s konferens i Ottawa, 1986 och 

används än idag i samband med hälsofrämjande arbete.  

 

Johnsson, Lugn m. fl. (2003) använder sig av en annan definition av hälsa; ”Hälsa är 

subjektiv, hälsa är en upplevelse. Hälsa är en upplevelse av välbefinnande, ett tillstånd då man 

finner mening med livet och då är det i balans” (Johnsson, Lugn m. fl., 2003:19).    

3.1.1 Hälsa och friskvård på arbetsplatsen 

Johnsson, Lugn m. fl.  (2003) menar att även hälsa i arbetslivet är ett tillstånd av 

välbefinnande. ”Man har en arbetsförmåga som – om den används - ger arbetet och livet en 

mening. Man trivs med tillvaron och sig själv” (Johnsson, Lugn m. fl., 2003:19). Angelöw 

(2002) menar att friskvårdssatsningar är ett framgångsrikt koncept för att skapa friskare 

arbetsplatser. Han menar att det är en lönsam investering för att få friska medarbetare. 

Angelöw (2002) refererar till företagsekonomen Stefan Lundström som hävdar att varje krona 

som investeras i friskvård kan ge fem kronor tillbaka.  

 

Allt eftersom friskvårdsbegreppet har blivit mer välkänt, har fler företag kommit att arbeta 

med olika former av friskvård (Bjurvald, Menckel mfl. 2004). Menckel och Österblom (2000) 

menar att friskvård på arbetsplatser inte endast innebär fysisk aktivitet utan även främjandet 

av det psykiska välbefinnandet. Författarna skiljer på det hälsofrämjande arbetet i två olika 
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begrepp, det främjande och det förebyggande arbetet. Det främjande har sitt fokus på att 

erbjuda och möjliggöra, det vill säga att bland annat utveckla engagemang i arbetet,  

möjliggöra emotionellt välbefinnande till följd av ett stödjande socialt klimat. Det 

förebyggande friskvårdsarbetet handlar om att avvärja och skydda, det vill säga minska 

riskfaktorer för ohälsa samt förhindra fysiska och mentala hälsoproblem.  

 

Enligt Angelöw (2002) kan friskvårdsutvecklingen på arbetsplatser ses som ett svar på den 

kraftiga ökningen av sjukskrivningar som varit och friskvården har kommit att användas som 

ett medel för att avhjälpa detta problem. Han anser, som tidigare nämnt, att 

friskvårdssatsningar är ett framgångsrikt koncept när det handlar om att skapa friska 

arbetsplatser. Andersson, Johrén m. fl. (2004) skriver om situationer då företag påstår att de 

inte har råd med friskvård. De menar att det ligger en sanning i påståendet, detta gäller främst 

företag som kämpar för sin överlevnad och ser därmed inte någon mening med en investering 

som visar resultat först om några år. Enligt författarna är detta befogat och de menar att dessa 

företag bör avstå från friskvård.  

 

Angelöw (2002) påpekar att friskvården inte är den enda åtgärden som bidrar till en mer 

hälsosam arbetsplats. Han menar att det är viktigt att ha en helhetssyn, där friskvården utgör 

en del av flera olika strategier. Helhetssynen och kombinationen av flera olikartade strategier 

är således betydelsefulla faktorer för att skapa en friskare arbetsplats. Detta poängteras även 

av Abrahamsson (2003), som menar att trivsel och arbetsglädje styrs av en komplex väv av 

olika faktorer, han skriver bland annat att ”dessa har att göra med arbetets inre liv, dess 

styrning och organisering samt dess yttre samhällsvillkor” (Abrahamsson, 2003:180). Vidare 

menar författaren att friskfaktorer ofta är komplicerade att definiera till följd av denna 

komplexa väv och att det egentligen inte finns något rätt eller fel när det gäller friskvård. Han 

menar att det inte finns några magiska knep, men understryker att inflytande, delaktighet och 

kompetensutveckling är goda vägar till ett meningsfullt arbete. 

 

I Svenska Akademins ordlista (1998) betyder ordet strategi bland annat välplanerat 

tillvägagångssätt. Enligt Bakka, Fivelsdal m. fl. (1999) hänger intresset för strategi samman 

med organisationens förmåga till omställning och utveckling med hänsyn till kravet på 

överlevnad. Författarna menar att ett strategiskt arbete syftar till arbete med organisationen 

som helhet, att förutspå framtida utvecklingar och att påverka organisationen efter en viss 

målinriktning. Om vi utifrån detta sammankopplar begreppet strategi till friskvård så innebär 
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strategisk friskvård att en organisation sätter upp mål och utformar planer för hur 

friskvårdsarbetet ska bedrivas samt vad det ska resultera i. 

 

3.2 Organisationen och dess omvärld 

Hatch (2002) menar att organisationen inte endast berörs av interna krafter utan likaså av 

externa. Organisationen påverkas av sitt omgivande nätverk, detta inkluderar olika 

intressenter såsom ägare, kunder, leverantörer, konkurrenter et cetera, som organisationen 

interagerar med. Utöver nätverket påverkas organisationen av en mängd större och allmänna 

krafter, nämligen det omgivande samhället. Jacobsen och Thorsvik (2002) definierar omvärld 

som ”alla förhållanden utanför en organisation som kan ha effekt på organisationen” 

(Jacobsen och Thorsvik 2002:239). Vidare menar de att en uppdelning av omvärlden är 

nödvändig för att kunna förstå hur olika omvärldsfaktorer påverkar en organisation. De delar 

upp omgivningen i en teknisk- samt institutionell omvärld, den tekniska omvärlden innefattar 

de förhållanden utanför organisationen som omedelbart påverkar dess sätt att lösa sina 

åligganden. Den institutionella omvärlden syftar istället till kulturella omständigheter som kan 

påverka organisationen. Den institutionella omvärlden riktar således intresset på samspelet 

mellan organisationen och dess omvärld.  

 

3.3 Nyinstitutionell teori 

Nyinstitutionalismen är en skolbildning inom organisationsanalysen med rötter i den äldre 

institutionella teorin. Den har kopplingar till sociologin men har också en stark ställning inom 

företagsekonomin. Inom nyinstitutionell teori belyses det sociala och kulturella beroendet 

mellan en organisation och dess omgivning, begrepp såsom legitimitet och 

meningssammanhang är här centrala (Johansson, 2002). 

3.3.1 Organisationen som en social konstruktion 

Meyer och Rowan (1977/2002) betraktar institutionalisering som en social process, en 

organisation är därmed en institution, en social konstruktion. Författarna menar att 

organisationer inte bara anpassar sig efter tekniska krav utan också till institutionella regler, 

det vill säga till de sociala normer och förväntningar som finns i deras omvärld. De sociala 

normerna, som finns i omgivningen, blir till självklara regler som organisationen anpassar sig 

efter, författarna benämner dessa regler som rationaliserade myter. Dessa behöver inte bidra 

till effektivitet, utan organisationer kan anpassa sig enbart i syfte att få legitimitet, anpassning 

sker således utifrån vad som är legitimt. Enligt författarna ökar legitimitet möjligheten till 
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överlevnad, då organisationer med hög legitimitet inte lika ofta ifrågasätts som organisationer 

med mindre eller ingen legitimitet. Det är också enklare för dem att få lån och investerare, 

vilket i sin tur ökar möjligheterna att överleva på lång sikt. Vidare menar de att anpassning till 

de rationaliserade myterna får effekter på organisationers formella struktur, såsom 

organisationens regler och procedurer. Den formella strukturen utformas inte efter vilken 

uppgift som ska lösas utan efter vad som anses vara god organisering. Många organisatoriska 

strukturer kan därav sägas vara en avspegling av omgivningens institutionella regler.  

  
Meyer och Rowan (1977/2002) menar att organisationers anpassning till de rationaliserade 

myterna ofta sker ceremoniellt, det vill säga för ceremonins skull. Införandet av ny struktur 

kan därmed vara i rent symboliskt syfte, för att signalera att de tar hänsyn till omgivningens 

normer och värderingar. Detta bekräftas av Jacobsen och Thorsvik (2002) som skriver att 

organisationer bör använda sig av symboler som av omvärlden uppfattas som goda, för att 

uppnå stöd och legitimitet.  

3.3.2 Institutionaliserade organisationsrecept  

Enligt Rövik (2000) kan institutionaliserade organisationsrecept definieras som ”ett 

legitimerat recept på hur man bör utforma delar av en organisation” (Rövik, 2000:13). 

Vidare menar han att ett institutionaliserat recept är ett recept som erhållit status och som 

därmed är en förebild för andra organisationer. Institutionaliserade recept är därmed recept 

som under en längre tid, av många, uppfattats och omnämnts som det effektiva, moderna och 

naturliga sättet att organisera på. De framstår således som både redskap och symbol för bland 

annat effektivitet, utveckling, förnuft och förnyelse. Vidare menar författaren att 

institutionaliserade recept ofta inte ger en absolut lösning för hur hela organisationen ska 

utformas, utan varje recept föreskriver snarare hur olika delar av organisationen ska designas.  

 

Rövik (2000) menar att de institutionaliserade recepten kan spridas snabbt på grund av att de 

är immateriella, det vill säga inga fysiska objekt. De kan därmed sprida sig snabbt mellan 

organisationer och olika världsdelar. Recepten materialiseras sedan i de enskilda 

organisationerna, vilket kan resultera i nya rutiner eller visa sig i de anställdas språk. 

Författaren skriver att vissa organisationsrecept blivit så kallade institutionaliserade 

standarder och att organisationsrecept i vår tid mer eller mindre knyter an till 

individualismbegreppet och idén om den självständiga individen. Detta är något som ligger 

nära de normer och värden som finns i västvärlden, till exempel demokrati, förnyelse och 
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individualism. Författaren poängterar också att det finns institutionaliserade 

organisationsrecept med begränsad varaktighet, dessa kännetecknas av att de endast är 

förebilder inom en viss tidsperiod. Författaren benämner detta som en så kallad 

avinstitutionalisering och menar att en sådan inträffar när receptet inte fungerat så som det var 

tänkt, detta leder emellertid ofta till en utveckling av nya och ännu mer effektiva recept.  

 

Rövik (2000) skriver också om översättning av organisationsrecept, han menar att 

organisationsrecepten ofta omformas vid implementeringen av densamma i organisationen. 

Vidare menar han att denna anpassning kan vara motiverad för att inte utsätta organisationen 

för allt för stora onödiga störningar. Vidare menar han att chefer kan spela en sådan roll som 

översättare av omgivningens organisationsrecept. Författaren skriver dessutom att många 

större verksamheter i västvärlden de senaste 30 åren inrättat egna avdelningar för 

organisations- och personalfrågor, vilket i sin tur underlättat för inhämtning och översättning 

av organisationsrecepten, så att de passar den enskilda organisationen 

 

3.4 Organisationsstruktur 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) innefattar begreppet organisationsstruktur, 

arbetsfördelning, styrsystem, fördelning av auktoritet, samordning samt kontroll av uppgifter i 

organisationer. Vidare menar de att det till varje organisationsstruktur anknyts vissa 

förväntningar och normer om hur personer inom organisationen bör uppträda. Dessa ger både 

riktlinjer och sätter gränser för organisationen i form av hur den ska bete sig, huvudsyftet med 

organisationsstrukturen är således att påverka beteendet i en viss riktning och att förena 

verksamhetsmålen.  

 

Palmer och Hardy (2000) skriver att företag idag svävar i en värld av framgångsrecept på hur 

de ska göra för att få en god organisationsstruktur, det handlar främst om att minska 

byråkratiska former och att ha rätt antal medarbetare och chefer. De menar att nyare 

organisationsformer ofta arbetar med plattare strukturer med minimala hierarkiska nivåer och 

mindre huvudkontor. Idag präglas en organisation av flexibla ”team” som har ett syfte och 

strävar mot samma mål. Personalen innehar empowerment* (*Enligt Stockholms Landstings 

hälsoguide står empowerment för egenmakt och delaktighet. Det bygger bland annat på 

tanken är att alla människor har kapacitet att definiera sina egna problem och utveckla 

handlingsstrategier för att lösa dessa), vilket gör att de får en känsla av att de har 
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befogenheter, som gör att de kan agera snabbt. Palmer och Hardy hänvisar till teorin ”the 

structural contingency framework” som i sin tur hävdar att omgivningen är en avgörande 

faktor som påverkar huruvida ett företags val av struktur kommer att vara lyckat eller inte.  

3.4.1 Organisationsstrukturens effekter på beteendet 

Organisationsstrukturen har, enligt Jacobsen och Thorsvik (2002), tre effekter på beteendet, 

nämligen stabilitet, begränsning och koordinering. Organisationsstrukturen skapar stabilitet i 

beteendet genom att alla personer inom den formella organisationen har sin position, med mer 

eller mindre fasta arbetsuppgifter. De anställda vet vad som förväntas av dem, vilket skapar 

en regelbundenhet som ger stabilitet. Organisationsstrukturen har också en begränsande 

inverkan på organisationens beteende genom arbetsfördelning, den enskilde kan således inte 

utföra alla sorters uppgifter utan är genom arbetsfördelningen tilldelad sina sysslor. 

Författarna menar därutöver att det fysiska avståndet i organisationer kan begränsa anställdas 

beteende genom att de kan uppleva att det är svårt att exempelvis ta kontakt med personer 

som inte sitter fysiskt nära dem själva. Organisationsstrukturen kan också verka 

koordinerande då den samordnar människors beteende genom användning av regler och 

rutiner. Samordningen försvåras emellertid ju mer avståndet mellan människorna inom 

organisationen ökar.  

 

3.5 Organisationskultur 

Organisationskultur är enligt Schein (1992);”The pattern of basic assumptions that a given 

group has invented, discovered, or developed in learning to cope with its problems of external 

adaptation and internal integration, and that have worked well enough to be considered 

valid, and, there for, to be taught to new members as the correct way to perceive, think and 

feel in relation to these problems” (Schein 1992:12). Detta bekräftas av Jacobsen och 

Thorsvik (2002) som menar att alla människor har ett behov att finna en meningsfull och 

ordningsam tillvaro. Denna uppnås genom en tolkning av verkligheten, författarna menar 

därmed att organisationskultur handlar om ett mönster av värderingar och normer, ofta 

uttryckt i symboler som används av människorna i en organisation för att kommunicera sin 

ståndpunkt.  

3.5.1 Organisationskulturens betydelse för struktur  

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) kan en organisationsstruktur förstärkas eller försvagas 

av den rådande organisationskulturen. De menar att en organisationskultur präglas av att den 
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enskilde medlemmen tagit till sig företagets värderingar och gjort dem till sina egna. När den 

enskilde presterar något för organisationen är det som att denne presterat något för sig själv. 

Att förverkliga företagets mål blir således detsamma som att nå personliga mål. 

Organisationsstrukturen blir på så sätt särskilt framträdande om medlemmarna accepterar dess 

former och om de inte gör det försvagas de hierarkiska nivåernas betydelse. Författarna menar 

att det finns dokumenterat att organisationskultur har en starkt motiverande effekt på de 

anställda. En organisation med stark organisationskultur kännetecknas av att de anställda 

känner en gemenskap när det gäller mål och värderingar.  

 

3.6 Ledarskap 

Under 2002 utfördes en undersökning (av SIFO på uppdrag av SKTF) för att belysa 

allmänhetens syn på chefens roll. En av frågorna berörde hur viktig chefens roll är för 

arbetsmiljön på en arbetsplats, 97 procent av respondenterna ansåg att chefens roll är ”mycket 

viktig” eller ”ganska viktig” (Angelöw, 2002). Alvesson (2002) menar att ledarskap och 

organisationskultur är nära besläktade då även ledarskapet är en social process. ”Leadership 

is not a leader acting and a group of followers responding in a mechanical way, but a 

complex social process in which the meanings and interpretations of what is said and done 

are crucial” (Alvesson, 2002:94). Vidare menar han att ledarskap handlar om att avsiktligt 

påverka andras tänkande, uppförande och inställning, för att få dem att arbeta mot uppsatta 

mål, med andra ord handlar det om att influera andra.   

3.6.1 Friskvård och ledarskap 

Angelöw (2002) skriver att ledarskapets form är en avgörande faktor för att skapa friskare 

arbetsplatser. Han menar att det är viktigt att skapa grundläggande förutsättningar i en 

organisation som kan främja ett konstruktivt ledarskap, där ledningen och cheferna kan främja 

de anställdas hälsa och välmående. I dessa grundläggande förutsättningar ingår delaktighet, 

stöd, uppmuntran och insikten om att vara en god förebild. Menckel och Österblom (2000) 

påpekar att beroende på vilken strategi ledare väljer för sitt ledarskap, får det effekter för 

huruvida ledarskapet kan betraktas som hälsofrämjande eller inte. De refererar till Westlander 

(1993) som beskriver fyra olika ledarskapsmönster som är av betydelse för det 

hälsofrämjande arbetet; 

• Demokratiskt ledarskap 

• Situationsanpassat ledarskap 

• Auktorativt ledarskap 
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• Förändringsinriktat ledarskap 

 

Ett demokratiskt ledarskapssätt kännetecknas av intresse för medarbetarna, strukturering, 

delegering och delaktighet. Det situationsanpassade ledarskapet handlar om att frigöra 

resurser som tillfälligt är tillgängliga, däribland ansvar, engagemang och kreativitet. I det 

auktoritativa ledarskapet är det personegenskaper hos chefen som möjliggör en auktoritativ, 

det handlar främst om chefens inställning och höga värdering av hederlighet inför 

medarbetarna. Det förändringsinriktade ledarskapet poängterar ledares förmåga att skapa 

visioner, ta risker och acceptera nya idéer.  

 

 

 

 

.   
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4 Empiri 

Detta kapitel innehåller en presentation av de valda företagen samt en redovisning av det 

insamlade empiriska materialet.  

 

4.1 Urval 

Vår empiriska data baseras på kvalitativa intervjuer av fyra företag. 

• Kalmar Lantmän 

• Arla Foods- Kalmar Mejeri 

• Guldfågeln AB 

• Kalmar Energi 

 

En låg sjukfrånvarostatistik styrde, som tidigare nämnts, valet av företag. Samtliga företag har 

lyckats minska sin sjukfrånvaro de senaste åren. Kalmar Lantmäns totala sjukfrånvaro har 

sjunkit med nästan 3 procent sedan 2003 och ligger nu på 2,2 procent (2006), Kalmar Mejeri 

har lyckats minska sin sjukfrånvaro med 3,3 procent de sista 4 åren och har nu en total 

sjukfrånvaro på 3,7 procent (2006). Guldfågelns totala sjukfrånvaro är 6,7 procent (2006), de 

har därmed minskat sin sjukfrånvaro med 13,3 procent de senaste sju åren. Kalmar Energi 

räknar sin sjukfrånvaro i dagar och har nu en total sjukfrånvaro på 7,3 dagar per anställd 

(2006), de har således minskat sin sjukfrånvaro med 0,6 dagar sedan 2004. All sjukfrånvaro är 

räknad per år.  

 

4.2  Kalmar Lantmän 

Kalmar Lantmän är en ekonomisk förening. De arbetar med fodertillverkning samt med 

försäljning av bland annat lantbruksmaskiner, gödselmedel och växtskydd. Kalmar Lantmän 

har också egna verkstäder och driver egna butiker under namnet Granngården. Deras 

kärnområde är därmed lantbruk, maskinhandel och butiksvaror. Kalmar Lantmän, eller 

Lantmännens Centralförening i Kalmar som det tidigare hette, bildades år 1942 och hade då 

1000 medlemmar. Idag ägs Kalmar Lantmän av cirka 2 735 medlemmar och har 170 

helårsanställda. Huvudkontoret är beläget i Kalmar men företaget har verksamhet i hela södra 

Kalmar län och dess omnejd (http://www.kalmar.lantmen.se).  
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4.2.1 Intervjusammanfattning med Jan Johansson, personalchef, Kalmar Lantmän 

Jan Johansson berättar att Kalmar Lantmän arbetat med friskvård på arbetsplatsen under 

många år. Något exakt datum när friskvårdsarbetet påbörjades kan han inte ge, men menar att 

det blivit mer och mer viktigt för företaget och påpekar att synen på friskvård inte fanns på 

samma sätt när han började som personalchef 1988. ”Det har blivit mer fokus på frågorna och 

man har förstått vikten av att ha låg sjukfrånvaro och att allt det här genererar massa pengar 

i slutändan... varje insatt krona från vår del räknar vi ju iskallt med att få tillbaka kanske tre, 

fyra, fem kronor…” (Jan Johansson 2007-11-16) poängterar Jan Johansson. Han tror att denna 

fokus på friskvårdsfrågor till stor del har sin grund i att arbetsgivare nu själva får stå för 

anställdas sjukpenning de första två veckorna. ”Sen det blev att företagen står för de första 

fjorton dagarna så är det ju ren vinst om alla är på jobbet alltid” (Jan Johansson 2007-11-

16). Kalmar Lantmän har en relativt låg sjukfrånvaro men Jan Johansson menar att 

friskvården ändå behövs. ”… Det här är ju ingenting som man bara kan slå sig till ro och luta 

sig tillbaka i fåtöljen och säga att nu behöver vi inte göra mer…som människa är man på det 

sättet man vill ha lite förnyelse. Man vill inte åka till samma platser gång efter gång utan man 

vill åka till olika platser… så det är nått man får jobba med hela tiden det här” (Jan 

Johansson 2007-11-16).  

 

Jan Johansson förklarar att friskvårdstimme eller liknande inte har fungerat hos dem då de 

anställda är utspridda och arbetar vid olika tidpunkter. Han berättar däremot att samtliga 

anställda får fri företagshälsovård och en aktivitetsersättning på 2000 kronor per år. Det 

anordnas även ett antal utflykter efter arbetstid genom Kalmar Lantmäns egen personalklubb. 

En personalfest med övernattning och diverse gruppaktiviteter såsom innebandy, fotboll och 

bowling anordnas också varje år, samt utlottning till olika evenemang. Jan Johansson anser att 

dessa aktiviteter är positiva för företaget då han menar att de är bra för sammanhållningen och 

vi-känslan, ”det blir ju lite som teambuilding för företaget” (Jan Johansson 2007-11-16). 

Utöver dessa aktiviteter påminns också de anställda kontinuerligt, genom företagets intranät, 

om kost och motion. Jan Johansson poängterar emellertid att det inte får överdrivas utan att de 

anställda måste få göra ett eget val. Han påpekar också att personalen själva får komma med 

förslag och menar på att de förslag som presenteras ofta kommit från idéer av anställda.   

 

Några mål gällande friskvården brukar inte fastställas, ” nej, det vill jag inte säga, så går det 

inte till riktigt…utan det är väl mer att man har en känsla av att det här är bra för företaget” 

(Jan Johansson 2007-11-16). När det gäller utnyttjandet av friskvården skulle Jan Johansson 
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gärna se att det är fler som deltar i aktiviteterna som erbjuds. Han tror emellertid att 

deltagarenivån kommer att öka successivt då han menar på att det handlar om att ändra 

mentaliteten inom företaget. Företaget har en medelålder på femtio år vilket enligt Jan 

Johansson innebär att det finns en del inlärda beteendemönster och rutiner, som kan vara 

svåra att ändra på.  

 

Jan Johansson ser friskvården som en viktig del för att en anställd ska trivas på sitt jobb, men 

poängterar att även ledarskapet är viktigt för att den anställde ska må bra. Jan Johansson anser 

att ledarskap och hälsa hör ihop och förklarar att de blivit mer öppna på arbetsplatsen än 

tidigare. ”Vi  talar om alla beslut på en gång…lägger ut det på vårt intranät…och då får ju 

alla anställda, även om man jobbar i Oskarshamn eller i verkstan i Högsby se det” (Jan 

Johansson 2007-11-16). Vidare förklarar han att öppenheten har sin grund i en annan syn hos 

chefer och påpekar att de fått in nya chefer samtidigt som de också har satsat på 

ledarskapsutbildningar inom företaget. Jan Johansson anser att det är viktigt att framstå som 

ett positivt och modernt företag med ett bra arbetsklimat och där folk trivs. Han poängterar 

emellertid att det är minst lika viktigt hur företaget uppfattas av den befintliga personalen, då 

han menar att anställda, med stolthet, ska tala om att de arbetar på Kalmar Lantmän.  

 

Arbetet som personalchef ser Jan Johansson som både omväxlande och roligt. Han menar att: 

”… man måste våga köra med raka puckar. Gör du någonting bra så säger jag det, gör du 

någonting mindre bra så säger jag det fast jag kanske inte sågar en vid fotknölarna… 

däremot så säger jag att det här var väl inte så lyckat egentligen va” (Jan Johansson 2007-

11-16). Vidare menar han att en chef måste vara synlig för de anställda och förklarar att det 

ingår i chefsrollen att lära sig detta. Är det någon anställd som mår dåligt är det av stor vikt att 

ta tag i det omgående och inte ”gå som katten kring het gröt” (Jan Johansson 2007-11-16) 

menar Jan Johansson och påpekar att det annars kan resultera i att en hel avdelning mår dåligt. 

Jan Johanssons förklarar också att hans personalstrategi utgår från att alla anställda ska ha en 

personlig frihet. ”Man mår ju mycket bättre om man kan planera sin egen ledighet… så att det 

kan sammanfalla med kanske sin frus eller kompisars för den delen” (Jan Johansson 2007-11-

16).  

 

4.3 Arla Foods- Kalmar Mejeri 

Arla Foods är Europas största mejeriföretag med ungefär 18 000 medarbetare runtom i 

världen. Företaget är en kooperativ förening, vilket innebär att organisationen ägs av 9408 
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mjölkbönder i Sverige och Danmark. Organisationen erbjuder ett brett sortiment av 

mejeriprodukter och har försäljningskontor i över 24 länder. Produktionen återfinns i elva 

länder, bland annat Danmark, Storbritannien och Sverige (http://www.arla foods.com).  

 

Kalmar Mejeri är en del av Arla Foods och står för produktionen av hårdost. Företaget har 

120 anställda.  

4.3.1 Intervjusammanfattning med Per Lindén, personalchef, Kalmar Mejeri 

Enligt Per Lindén arbetar Arla Foods i Kalmar med friskvård sedan fyra eller fem år tillbaka i 

tiden, då det beslutades i Arlas koncern att en central satsning på friskvård skulle ske. Detta 

innebar att pengar avsattes, närmare bestämt 1000 kronor per anställd, för detta syfte och 

varje driftsplats fick då bestämma vad pengarna skulle gå till. För att få dessa 1000 kronorna 

krävdes en ansökan samt en redovisning till Arla om vad pengarna går till. Per Lindén har 

själv idrottat i många år och uttrycker själv: ”jag var mycket positiv till friskvårdssatsningen 

som gjordes” (Per Lindén, 2007-11-19). Han tog då kontakt med en företagshälsovård och 

tillsammans med dem togs beslutet att Arla Foods Kalmar skulle göra en 

hälsoprofilbedömning på samtliga anställda. Varje individ fick träffa en sjuksköterska för 

stödjande samtal om fysiska eller psykiska besvär och en undersökning av blodtryck et cetera. 

Per Lindén förklarar att de länge hade funderat på hur de skulle kunna utarbeta en friskvård på 

företaget, men menar att den centrala satsningen var ”… en liten spark till att sätta igång det” 

(Per Lindén, 2007-11-19).   

 

Per Lindén berättar att det finns en hög medelålder på företaget, närmare bestämt 50 år och att 

hälsokontrollen därmed är av betydelse då krämpor och liknande ofta kommer vid 50 års 

ålder. Vidare menar han att hälsokontrollen möjliggör för att upptäcka eventuella sjukdomar i 

tid. Per Lindén anser att friskvården har blivit väl bemött bland de anställda, då han menar att 

de uppskattar att få träffa en sjuksköterska och få råd.  

 

Per Lindén berättar att de också har utvecklat ett beteendebaserat säkerhetssystem som 

innebär att det finns utbildade observatörer på arbetsplatsen. Dessa har i uppgift att i största 

möjliga mån påpeka felaktiga arbetssätt såsom utebliven användning av skyddsglasögon et 

cetera. Syftet är att få människor att ändra sitt beteende och på så sätt förebygga 

arbetsplatsolyckor. De har även infört en 25 procentig subvention vid träning på valfritt gym. 



_______________________________________________________________________________________ 
 
 

30

Han påpekar att det är viktigt att försöka nå alla och inte minst att försöka nå de som rör sig 

minst.  

 

Kalmar Mejeris sjukfrånvaro är låg, närmare bestämt 3,71 procent (2006). Per Lindén 

förklarar att han egentligen inte har något bevis för att friskvården och den låga sjukfrånvaron 

hör ihop, men menar att han är övertygad om att det har det. Per Lindén ser friskvården som 

en investering för företaget. På frågan varför företaget bedriver friskvård svarar han; ”… det 

gör jag därför att folk mår bättre och förhoppningsvis blir det mindre sjukskrivningar, som 

kostar jättemycket pengar idag. Därför ser jag det här som en investering precis som vilken 

annan investering som helst som företaget gör” (Per Lindén, 2007-11-19).  

 

När det gäller Arlas organisation anser Per Lindén att de har en platt organisation, där 

medarbetare och chefer samarbetar, samt arbetar för en god stämning på företaget. Han 

berättar att alla chefer är införstådda med att friskvård är något positivt. Per Lindén förklarar 

att de, trots den låga sjukfrånvaronivån, inte kommer att sluta med friskvårdsarbetet. Han är 

nämligen övertygad om att sjukfrånvaron kommer att öka om de slutar med sina 

friskvårdssatsningar på företaget. Han påpekar också att det ligger i tiden att företag arbetar 

med friskvård; ”… alla pratar om det och det är mycket på tv” (Per Lindén, 2007-11-19).  

 

4.4 Guldfågeln AB 

Guldfågeln AB är ett av Sveriges ledande företag vad gäller svenskproducerad kyckling. 

Företaget grundades 1975 och ägs av familjen Jan Håkansson, företaget är beläget i 

Mörbylånga på södra Öland och har idag 250 anställda (http://www.guldfageln.se).  

4.4.1 Intervjusammanfattning med Anette Håkansson, personaladministratör, 

Guldfågeln AB 

Anette Håkansson påpekar att Guldfågeln inte arbetar med friskvård i enligt henne traditionell 

mening, det vill säga med friskvårdstimme och stavgångsaktiviteter. Istället erbjuder företaget 

sina anställda massage fyra gånger i månaden på arbetstid. Detta är något som har blivit 

populärt bland personalen. De samarbetar också med en företagshälsovård, där möjlighet till 

samtal med läkare och sjuksköterska finns.  

 

Anette Håkansson berättar att Guldfågeln började arbeta med friskvård år 2002 och menar att 

de arbetar med friskvård eftersom de tror att det har en del positiva följder för företaget. ”Vi 
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tjänar mycket på att ha en frisk och glad personal. En frisk och glad personal är mer 

produktiv än en som mår dåligt och man har ju sett tidigare har jag hört talas om att man kan 

koppla friska medarbetare med lönsamhet för företaget och vi går ju väldigt bra” (Anette 

Håkansson, 2007-11-20). Hon fortsätter att berätta att företaget under en tid, under slutet av 

1990-talet, vid millennieskiftet, hade hög sjukfrånvaro som i snitt låg på 20 procent och en 

personalomsättning på 50 procent. Vidare förklarar hon att det var då, när det gick som sämst 

som de började satsa på friskvård och att det sedan dess bara gått framåt, hon tillägger att de 

gått med miljoner i vinst de sista tre åren. Gulfågeln har idag en sjukfrånvaro på 6,7 procent.  

 

Anette Håkansson berättar att de tidigare haft problem med den psykosociala arbetsmiljön och 

menar på att detta tydligt märktes bland personalens sjukskrivningar. ”Man var hemma för 

diffusa anledningar. Man kunde liksom inte koppla det och man blev inte bättre trots att man 

gick på sjukgymnastik, har man ont i ryggen och man blir inte bättre av sjukgymnastik, då 

tror inte jag att det sitter i ryggen egentligen” (Anette Håkansson 2007-11-20). Vidare menar 

hon att problemen främst berodde på att ledarna inte visste sina roller och befogenheter, vilket 

till slut ledde till en omorganisation.  

 

När vi frågar om hur en friskvårdsprocess går till säger Anette Håkansson att någon kommer 

på något och presenterar förslaget för produktionschefen. ”Ja man går på någon utbildning 

eller föreläsning eller läser något på Internet eller från någon tidning och sen så presenterar 

man förslaget för produktionschefen. Är det någonting som han tycker verkar bra så tänker 

han på det sen så tar vi det i skyddskommittén och är det något som alla där tycker är bra så 

förhandlar vi och så försöker vi att implementera det” (Anette Håkansson 2007-11-20). Hon 

förklarar att den högst ansvarige produktionschefen har åsikten att det är upp till var och en att 

sköta sin egen hälsa för att kunna utföra sitt arbete, men poängterar ändå att hon anser att han 

blivit mer öppen för friskvård i olika former, så länge det inte medför allt för stora kostnader 

för företaget. Vidare menar Anette Håkansson att friskvård kommit att ses mer som den 

enskildes ansvar i samhället. ”Tidigare var det mycket skriverier i tidningarna om 

friskvårdstimmar och friskvårdsaktiviteter men det är det inte längre, utan nu är det 

mindfulness*, ta hand om dig själv och sök din inre styrka och hela den där biten” (Anette 

Håkansson 2007-11-20). (*Enligt Landstinget i Kalmars hemsida handlar mindfulness om att 

öva sig i att vara medvetet närvarande i nuet istället för att leva i minnen och framtiden).  
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Anette Håkansson ser positivt på företagets friskvård, då hon menar att de måste ha lyckats på 

något sätt då de minskat sin sjukfrånvaro så drastiskt. Hon berättar även att företaget varit 

nominerade till Sveriges bästa arbetsplats år 2004 och att det då påpekades att Guldfågelns 

starka sidor var deras personalarbete.  

 

4.5 Kalmar Energi  

Kalmar Energi är Kalmars lokala energiföretag, företaget ägs till 50 procent av Kalmar 

Kommun och resterande 50 procent ägs av Eon. Företaget grundades 1863 och har idag 

verksamhet i Kalmar, Nybro och Sävsjö. Företagets 105 anställda är uppdelade på 

avdelningarna, Kalmar Energi elnät, Kalmar Energi värme samt Kalmar Energi försäljning. 

Den totala sjukfrånvaron var 2006, 7,3 dagar per anställd (Anna Karlsson 2007-11-20).  

4.5.1 Intervjusammanfattning med Anna Karlsson, vikarierande personalchef, Kalmar 

Energi 

Gällande friskvårdarbetet på Kalmar Energi berättar Anna Karlsson att varje anställd erbjuds 

ett friskvårdsbidrag på 1000 kronor per år. Friskvårdsbidraget är flexibelt, då detta kan 

utnyttjas för de flesta former av aktiviteter. Kalmar Energi sponsrar också en lokal 

idrottsförening med 20 000 kronor per år. Idrottsföreningen får sedan själv utforma 

aktiviteter, som de anställda får möjlighet att delta i. Anna Karlsson förklarar att det brukar 

vara innebandy en gång i veckan men att även andra aktiviteter, såsom bowling och 

brännboll, också brukar anordnas.  

 

Anna berättar att hon inte riktigt varit nöjd med den friskvård som hittills erbjudits och att hon 

därför arbetar med ett nytt friskvårdskoncept. Det nya konceptet medför ett samarbete med 

Kalmar Familjebad AB, vilket innebär att företaget kommer att sponsra halva kostnaden för 

ett träningskort från och med årsskiftet. De kommer också att erbjuda gruppträning en gång i 

veckan på arbetstid, Anna Karlsson förklarar att det kommer att vara allt från styrkepass till 

Yoga. Mångfalden av aktiviteter är viktig menar Anna Karlsson, ”... det är därför vi har valt 

Kalmar Familjebad, för där finns alla bitar. Köper de det här kortet så får de ju gå på alla 

träningar… Så alla kan hitta sin grej” (Anna Karlsson 2007-11-20). Hon berättar också att 

det kommer att göras en utvärdering av den nya satsningen efter ett år, där de anställda 

kommer att få berätta om sina upplevelser, vad de tycker om satsningen och vad som 

eventuellt kan förbättras. ”… Funkar det inte… då måste vi hitta nya sätt att jobba på” (Anna 

Karlsson 2007-11-20). 
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Kalmar Energi har en del skiftgående personal, verksamheten förutsätter också att det alltid 

finns personal på plats. Anna Karlsson menar att detta försvårar för gruppträning, men 

påpekar samtidigt att det inte får bli en ursäkt till att inte göra det, utan menar att de får göra 

det så bra som möjligt efter de förutsättningar som finns.  

 

Kalmar Energi har en relativt låg sjukfrånvaro, men Anna Karlsson menar att de ändå vill 

satsa på friskvård, då hon menar att de alltid kan bli bättre. Hon poängterar vikten av att 

chefen också visar intresse för dessa frågor, ”det måste komma därifrån… att ledaren går in i 

ledningsgruppen och säger att det här är något vi satsar på till nästa år för att vi känner att 

det finns ett behov…” (Anna Karlsson 2007-11-20). Vidare berättar hon att målet med 

friskvården är att få friska och glada medarbetare, men också att skapa en vi-känsla. 

 

Anna Karlsson anser att Kalmar Energi har en öppen arbetsplats. ”Det man kan känna när 

man pratar med medarbetarna det är att det är lätt att nå cheferna här, vi känner att vi är 

nära varandra här, vem som helst egentligen kan gå in till VD: n” (Anna Karlsson 2007-11-

20). Anna Karlsson anser att det är viktigt att skapa en bra arbetsmiljö, framförallt för få sin 

personal att stanna kvar i företaget, men också för att få in ny kompetent personal. Anna 

Karlsson menar på att de idag måste konkurrera med alla medel och att friskvården är ett av 

dessa medel, om friskvård säger hon; ”… det är ju någonting man frågar efter idag” (Anna 

Karlsson 2007-11-20). 
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 5 Analys  

Detta kapitel innehåller en analys som återkopplar teorin med det insamlade empiriska 

materialet. 

 

5.1 Framgång = friskvårdsaktivitet? 

De fyra sedan tidigare beskrivna företagen bedriver friskvårdsarbeten i olika former. Anette 

Håkansson på Guldfågeln beskriver att personalen där erbjuds massage fyra gånger i 

månaden, medan Jan Johansson förklarar att Kalmar Lantmäns friskvård består av en 

aktivitetsersättning på 2000 kronor per år och utflykter eller evenemang av olika slag. På 

Kalmar Energi menar Anna Karlsson att de försöker hitta på olika sätt att nå så många som 

möjligt, de erbjuder bland annat subvention av gymkort och anordnar olika gemensamma 

fysiska aktiviteter. När det gäller friskvård menar Menckel och Österblom (2000) att friskvård 

inte endast behöver innebära fysiska aktiviteter utan kan även bestå av andra verksamheter, 

som exempelvis främjande av den psykiska hälsan. Detta påpekar även Per Lindén och 

förklarar att Kalmar Mejeri har gjort en hälsoprofilbedömning på sina anställda och erbjuder 

alla över 50 år en hälsoundersökning där tillfälle ges att träffa och samtala om aktuella fysiska 

eller psykiska besvär med en sjuksköterska. Guldfågeln är ett företag som innehåller en 

löpande-band verksamhet och ger därmed sina anställda massage, medan Kalmar Mejeri har 

en hög medelålder på 50 år och fokuserar på hälsokontroller och stödjande samtal. De har 

även utbildat hälsoobservatörer vars uppgift är att påpeka felaktig användning av 

arbetsutrustning, vilket är en förebyggande åtgärd. Vi tror att de olika förutsättningarna har 

haft en inverkan på företagens friskvårdsutformningar och har därmed lett till olika typer av 

aktiviteter. Vi drar slutsatsen utifrån våra respondenters svar och den valda teorin att friskvård 

är något som kan bedrivas på olikartade sätt och att friskvårdsarbetet kan variera beroende på 

organisationens karaktär. Abrahamsson (2003) bekräftar att det inte finns något rätt eller fel 

när det gäller friskvårdssatsningar och att det inte finns några magiska knep för att nå 

framgång med detta. Vi stödjer denna teori och menar att det inte finns en bestämd 

friskvårdsåtgärd eller aktivitet som har bidragit till den minskade sjukfrånvaron på företagen, 

då de alla har olika aktiviteter som ger exempel på både främjande och förebyggande 

friskvård. Vi tolkar det som att det snarare har att göra med att de anställda känner sig 

uppmärksammade och uppskattade, att företaget vill dem väl. En viktig faktor för att anställda 

ska känna sig uppskattade tror vi är att möjligheten till friskvårdsaktiviteter finns tillgänglig. 

Detta behöver nödvändigtvis inte innebära att personalen blir friskare utan 
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friskvårdssatsningen kan vara lyckad i alla fall, på grund av känslan av uppskattning som i sin 

tur kan bidra till att de anställda mår bättre. 

 
5.2 Vad innebär friskvård för företagen? 

Angelöw (2002) menar att friskvårdsutvecklingen på arbetsplatser kan ses som ett svar på den 

kraftiga ökningen av sjukskrivningar som varit och att friskvården kommit att användas som 

ett medel för att avhjälpa dessa problem. Detta bekräftas av Anette Håkansson som berättar att 

Guldfågeln under slutet på nittiotalet hade en sjukfrånvaro på 20 procent och att det också var 

då de började arbeta med friskvård.  Jan Johansson påpekar att det numera är arbetsgivaren 

som får stå för kostnaden av sjukskrivningar upp till 14 dagar, till skillnad från tidigare då det 

var staten som bekostade detta: ”Sen det blev att företagen står för de första 14 dagarna så är 

det ju ren vinst om alla är på jobbet alltid va” (Jan Johansson, 2007-11-16). Angelöw (2002) 

menar att friskvård är en god strategi för att skapa friskare arbetsplatser. Han påpekar att det 

är en investering som ger något tillbaka till företaget och refererar samtidigt till 

företagsekonomen Stefan Lundström som i sin tur hävdar att varje krona som investeras i 

friskvård ger fem kronor tillbaka. Vi ser en koppling mellan detta och Jan Johanssons 

uttalande: ”… man har förstått vikten av att ha låg sjukfrånvaro och att allt det här genererar 

massa pengar i slutändan… varje insatt krona från vår del räknar vi ju iskallt med att få 

tillbaka kanske tre, fyra, fem kronor ” (Jan Johansson 2007-11-16).  

 

Per Lindén uttrycker också friskvårdens effekt på verksamheten: ”… folk mår bättre och 

förhoppningsvis blir det mindre sjukskrivningar, som kostar jättemycket pengar idag. Därför 

ser jag det här som en investering precis som vilken annan investering som helst som 

företaget gör (Per Lindén, 2007-11-19). Han förklarar också att han är övertygad om att 

sjukfrånvaron på arbetsplatsen kommer att öka om de slutar med sina friskvårdssatsningar. 

Anette Håkansson tror att även Guldfågeln arbetar med friskvård eftersom det har positiva 

följder för företaget. ”Vi tjänar mycket på att ha en frisk och glad personal. En frisk och glad 

personal är mer produktiv än en som mår dåligt och man har ju sett tidigare har jag hört 

talas om att man kan koppla friska medarbetare med lönsamhet för företaget och vi går ju 

väldigt bra” (Anette Håkansson, 2007-11-20). Vi anser att samtliga företag har nåtts av 

budskapet som återges i teorin, nämligen att företag kan få ned sina kostnader med hjälp av ett 

friskvårdsarbete. Den grundläggande synen på friskvård verkar därmed, hos företagen, vara 

att det är en investering som i sin tur genererar pengar tillbaka. Det finns även en övertygelse 

om att friskvården hör ihop med företagets totala resultat. Vi tror att synen på friskvård 
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speglar företagens hängivenhet och har en effekt på eventuella fram- och motgångar, det vill 

säga beroende på vilken syn en ledare eller företag har vid utgångspunkten är avgörande för 

hur nästföljande insats från respektive sida kommer att se ut. När det gäller friskvårdsarbetet, 

är det avgörande för hur synen på denna är från början, då det inverkar på företagets framtida 

friskvårdsstrategier.  

5.2.1 Friskvård i motgång 

Anette Håkansson menar att Guldfågelns friskvårdsarbete till en början inte var befintligt och 

att företaget under en tid i början på 2000-talet genomgick en ekonomisk kris, samtidigt var 

sjukskrivningarna och personalomsättningen hög, närmare bestämt 20 respektive 50 procent. 

Vidare förklarar hon att det var när det gick som sämst som de började satsa på friskvård och 

att de nu gått med miljoner i vinst de senaste åren. Detta motsätter Andersson, Johréns m. fl. 

(2004) teori om att företag som befinner sig i en ekonomiskt svår situation och kämpar för sin 

överlevnad ska avstå från friskvård.  Vi tolkar detta som att friskvården i det här fallet varit en 

bidragande faktor till att motgångarna vände för Guldfågeln. Det är beroende av företag och 

situation. Nu har Guldfågeln en sjukfrånvaro på 6,7 procent och Anette Håkansson menar att 

friskvården har gett denna effekt. Detta visar på tendenser att en lyckad friskvårdssatsning, i 

det här fallet en minskning av sjukfrånvaron från 20 till 6 procent, förutsatte en stark tro och 

ett mod att även i en svår situation se friskvården som en lösning för att kunna genomföra 

den.  

 

5.3 Företagens omvärld 

Per Lindén berättar att de på Kalmar Mejeri länge hade funderat kring friskvård på företaget, 

men menar att den centrala satsningen från Arla var en ”spark” till att börja med det. Vi tolkar 

detta som att Kalmar Mejeri påverkats av externa krafter när det gäller friskvården och 

kopplar det i sin tur till Hatch (2002) som påpekar att en organisation också påverkas av sitt 

omgivande nätverk såsom ägare, leverantörer, konkurrenter och kunder. Författaren menar 

vidare att organisationen likaså påverkas av större krafter såsom det omgivande samhället. 

Jacobsen och Thorsvik (2002) nämner bland annat den institutionella omvärlden som 

påverkar en organisation utifrån kulturella omständigheter i omgivningen.  

5.3.1 Företagens sociala konstruktioner 

Jan Johansson förklarar att friskvårdsbegreppet vuxit fram under åren och påpekar att synen 

på friskvård inte fanns på samma sätt som när han började som personalchef 1988. Detta 
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anser vi kan förstås utifrån Meyer och Rowans teori (1977/2002) om organisationen som en 

social konstruktion. De menar att organisationer, utöver tekniska krav, även anpassar sig efter 

rådande sociala normer och förväntningar i omvärlden. Därmed kan Kalmar Lantmäns 

utveckling av friskvård ses som en anpassning till de normer och förväntningar som verkar ha 

uppstått de senaste åren. Detta omfattar också Kalmar Mejeri och Guldfågeln, då både Per 

Lindén och Anette Håkansson påpekar att de började arbeta med friskvård för fyra, fem år 

sedan. Detta tyder, enligt oss, på att det under de senaste åren har skett en förändring av synen 

på friskvård och därmed även arbetet med densamma. Rövik (2000) skriver om 

institutionaliserade organisationsrecept och att dessa kännetecknas av att de under en längre 

tid, av många, uppfattas och omnämns som det effektiva, moderna och det naturliga sättet att 

organisera på. De är således både redskap och symboler för effektivitet, utveckling, förnuft 

och förnyelse. Utifrån detta tolkar vi att friskvård i företag kan ses som ett institutionaliserat 

recept, då det funnits och accepterats under en längre tid. Per Lindén menar på att det ligger i 

tiden att arbeta med friskvård, ”… alla pratar om det och det är mycket på tv” (Per Lindén 

2007-11-19). Han anser att företaget inte hade påverkats i lika stor utsträckning om det 

uppmärksammats mindre. Meyer och Rowan (1977/2002) menar att de sociala normerna ofta 

blir till självklara regler som organisationen anpassar sig efter, de benämner dessa regler som 

rationaliserade myter. Enligt oss kan friskvården på så sätt ses som ett fenomen som kommit 

att bli en självklar del i företagens dagliga verksamhet, det vill säga ett institutionaliserat 

recept.  

 

Meyer och Rowan (1977/2002) menar att de rationaliserade myterna nödvändigtvis inte 

behöver bidra till effektivitet utan anpassning sker utifrån vad som är legitimt. Vi ser en 

koppling mellan denna teori och Jan Johanssons yttrande om att det är viktigt att framstå som 

ett positivt och modernt företag, med ett bra arbetsklimat där de anställda med stolthet kan 

tala om var de arbetar. Anna Karlsson nämner att Kalmar Energi idag konkurrerar med alla 

medel och att friskvården är ett av dessa, ”det är ju någonting man frågar efter idag” (Anna 

Karlsson 2007-11-20). Vi anser att företagen försöker tillgodose de normer och sociala krav 

som finns och vi har utifrån detta förstått att friskvård är en viktig legitimitetsskapare. Meyer 

och Rowan (1977/2002) poängterar vikten av legitimitet och menar att ett företag med hög 

legitimitet inte ifrågasätts lika ofta som ett företag med låg legitimitet, vilket ökar 

möjligheterna till överlevnad. Vi tror att dessa företag varit lyhörda för vad som efterfrågats i 

samhället och att detta påverkat dem som företag. Vi tror även att normerna som finns i 

samhället både påverkar individen och företagen. Därmed krävs det att företag anpassar sig 
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efter det som individerna i organisationen påverkas av och anser vara självklart, nämligen de 

rådande normerna i samhället.  

 

Rövik (2000) skriver också om de institutionaliserade organisationsrecepts varaktighet. Enligt 

honom finns det recept med begränsad varaktighet, dessa kännetecknas av att de endast är 

förebilder inom en viss tidsperiod. Vi har redan konstaterat att friskvård kan ses som ett 

institutionaliserat och varaktigt recept, men vi tror att normerna inom friskvårdskonceptet 

kommer att förändras med tiden, till följd av ändrande moden. Anette Håkansson nämner 

exempelvis att mindfulness inte var aktuellt inom friskvård tidigare, men att det numera fått 

en framträdande roll inom ramen för friskvårdsarbetet. De olika moden som råder inom 

friskvårdskonceptet har därmed en begränsad varaktighet. Därför tror vi att det är viktigt, som 

tidigare nämnts, att företag till viss del anpassar sig efter rådande moden, det vill säga till 

normer i samhället för att friskvården fortfarande ska uppfattas som attraktiv av de anställda. 

En anpassning till dessa leder också till att friskvården kontinuerligt förnyas.  

 

Vi ser emellertid en risk med att enbart anpassa sig efter dessa moden då företag som gör 

detta riskerar att förbise vad som egentligen efterfrågas på den egna arbetsplatsen. Kanske är 

friskvårdssatsningen, som för tillfället är på modet, inte passande för den egna verksamheten. 

Alla företag ser olika ut, det vill säga har olika medelålder, arbetstider och så vidare. Därför 

tror vi att det är viktigt, samt avgörande för resultatet, att företag utgår ifrån sin egen situation 

och sina egna förutsättningar vid utformningen av olika slags friskvårdssatsningar.  

5.3.1.1 Individen inom den sociala konstruktionen 

Anna Karlsson berättar att Kalmar Energi, från och med 1 januari, 2008, kommer att 

genomföra en ny friskvårdssatsning som är mer omfattande än tidigare satsningar. Anna 

Karlsson anser att mångfalden av aktiviteter är viktig, ” det är därför vi har valt Kalmar 

Familjebad, för där finns alla bitar. Köper de det här kortet så får de ju gå på alla 

träningar… Så alla kan hitta sin grej” (Anna Karlsson 2007-11-20). Meyer och Rowan 

(1977/2002) menar att en organisations anpassning till de rationaliserade myterna ofta sker 

ceremoniellt. Införandet av exempelvis en ny struktur kan därmed vara rent symbolisk, det 

vill säga en åtgärd som signalerar att företaget tar hänsyn till omgivningens normer och 

värderingar. Utifrån detta tolkar vi att Kalmar Energis friskvårdssatsning kan ses som ett svar 

på aktuella värderingar i omgivningen, det vill säga att satsningens karaktär kännetecknas av 

den rådande människosynen som handlar om att uppmärksamma den enskilda individen. 
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Rövik (2000) beskriver denna människosyn som finns i västvärlden, han menar att begrepp 

såsom demokrati, förnyelse och individualism här är centrala. Vidare menar han att de flesta 

organisationsrecept mer eller mindre knyter an till individualismbegreppet och idén om den 

självständiga individen. Kalmar Energi poängterar tydligt att deras nya friskvårdssatsning 

innebär att samtliga medarbetare ska kunna hitta sin egen individuellt anpassade träningsform. 

Denna satsning verkar till synes vara något nytt, men vi anser inte att det skiljer sig avsevärt 

från den befintliga friskvården när det gäller skapandet av det individuella värdet. Detta på 

grund av att Kalmar Energi redan idag ger möjlighet, i form av en subvention på 1000 kronor, 

till den anställde att utifrån eget tycke välja motionsform. Den nya satsningen är således en 

produkt av yttre påverkansfaktorer som handlar om att se till individen. 

 

Detta bekräftas även av Anette Håkanssons uttalande om att friskvård numera ses som den 

enskildes ansvar. ”Tidigare var det mycket skriverier i tidningarna om friskvårdstimmar och 

friskvårdsaktiviteter men det är det inte längre, utan nu är det mindfulness, ta hand om dig 

själv och sök din inre styrka och hela den där biten” (Anette Håkansson 2007-11-20).  Meyer 

och Rowan (1977/2002) menar att dessa strukturer som bildas i organisationer kan sägas vara 

avspeglingar av omgivningens institutionella regler. Vi menar att vi tycker oss se att 

företagen, förutom att ha anpassat sig till friskvård, även har tagit i åtanke hur de ska förhålla 

sig till sina anställda. Detta grundar de på sådant som de hör runt omkring dem och som 

verkar uppfattas som korrekt.  

 

5.4 Strategi, struktur och ledarskap 

Enligt Svenska Akademins Ordlista (1998) innebär strategi bland annat ett välplanerat 

tillvägagångssätt. Vi anser att samtliga företag visar tendenser till ett strategiskt 

friskvårdsarbete då friskvården verkar vara integrerad med övriga verksamheten, det vill säga 

den verkar ses som en investering likt andra investeringar i företaget. Utgångspunkten är 

således att friskvården har effekt, alla företagen har nu nått en låg sjukfrånvaro men har ett 

mål att nå ännu lägre, detta tyder på att de har en plan med friskvården. Jan Johansson nämner 

exempelvis att Kalmar Lantmän räknar med att för varje investerad krona få fyra, fem kronor 

tillbaka. Angelöw (2002) menar att friskvård inte är den enda åtgärden som kan bidra till en 

mer hälsosam arbetsplats, utan det är viktigt att ha en helhetssyn där friskvården utgör en del 

av flera olika strategier. Företagen i vår studie visar att de inte bara utformat strategier för 

friskvården utan de har även utformat nya strategier i andra delar av verksamheten såsom 

exempelvis ledarskapet. Abrahamsson (2003), poängterar också betydelsen av en helhetssyn. 
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Han menar att trivsel och arbetsglädje styrs av en komplex väv av olika faktorer, vilka har att 

göra med exempelvis arbetets inre liv, dess styrning samt dess organisering.  

 

Vi anser att det har varit intressant att under studien se och uppleva ledarskapets betydelse för 

ett strategiskt friskvårdsarbete i företag. De fyra personalcheferna som vi har intervjuat har 

samtliga varit engagerade i friskvårdsfrågor och haft en övertygelse om att friskvård är bra. 

Per Lindén berättar till exempel att han själv varit aktiv inom idrotten i flertalet år och som 

han själv uttrycker det: ”jag var mycket positiv till friskvårdssatsningen som gjordes” (Per 

Lindén, 2007-11-19). Vi ser här en benägenhet mellan en ledares grundläggande inställning, 

som är en följd av dennes bakgrund, och viljan att arbeta med friskvård. Även Anna Karlsson 

poängterar vikten av att en chef visar intresse för friskvård: ”det måste komma därifrån… att 

ledaren går in i ledningsgruppen och säger att det här är något vi satsar på till nästa år för 

att vi känner att det finns ett behov (Anna Karlsson 2007-11-20). Hennes kommentar förstärks 

av hennes eget initiativ till förändringar och förbättringar när det gäller Kalmar Energis 

friskvård. Vi tvivlar på att dessa ändringar hade ägt rum om inte Anna Karlsson, som 

personalchef, hade visat sitt missnöje med den befintliga friskvården. Alvesson (2002) 

bekräftar våra tankar om ledarskapets genomslagskraft. Han menar att ledarskap handlar om 

att avsiktligt påverka andras tänkande, uppförande och inställning, för att få andra att arbeta 

mot uppsatta mål, med andra ord handlar det om att influera andra. Detta anser vi Anna 

Karlsson har lyckats med, att influera andra, då hon har fått med sig den högsta ledningen till 

att bidra med förbättringsåtgärder. Vi menar att detta tyder på att ledarskapet har stor 

betydelse för friskvårdssatsningar och utfallet av desamma, då ledaren har makt att påverka 

olika parter inom organisationen till att agera på ett visst sätt.  

 

Vi anser att en otydlig struktur kan få konsekvenser för ett företag och att de fyra företagen 

kämpar för att motverka detta genom sina försök till ökad vi-känsla. Jacobsen och Thorsvik 

(2002) talar om detta och menar att organisationsstrukturen är viktig för företag, då det är ett 

sätt att nå de anställda och förena verksamhetsmålen. De menar vidare att en 

organisationsstruktur kan förstärkas eller försvagas av den rådande organisationskulturen.  

Anette Håkansson berättar om hur problemen med organisationsstrukturen reflekterades i 

personalens sjukfrånvarostatistik på Guldfågeln. Hon förklarar att företaget tidigare haft 

problem med den psykosociala arbetsmiljön och menar att detta i sin tur hade ett samband 

med sjukfrånvaron: ”Man var hemma för diffusa anledningar. Man kunde liksom inte koppla 

det och man blev inte bättre trots att man gick på sjukgymnastik, har man ont i ryggen och 
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man blir inte bättre av sjukgymnastik, då tror inte jag att det sitter i ryggen egentligen” 

(Anette Håkansson 2007-11-20). Hon fortsätter vidare att problemen främst berodde på att 

ledarna inte visste sina roller och befogenheter, vilket till slut ledde till en omorganisation. Vi 

menar att detta exempel tydligt illustrerar ett problem med organisationsstrukturen och hur det 

kan inverka på personalen. Guldfågeln lyckades vända detta genom en omorganisation och 

började då även, som tidigare nämnts, ta friskvårdsbegreppet på allvar. Palmer och Hardy 

(2000) skriver om att en god organisationsstruktur främst handlar om att minska byråkratiska 

former och att ha rätt antal medarbetare och chefer. De menar att nyare organisationsformer 

ofta arbetar med plattare strukturer med minimala hierarkiska nivåer och mindre huvudkontor. 

Detta är även något som vi har kunnat identifiera i vårt arbete, då samtliga respondenter 

uppger en strävan efter att reducera de hierarkiska nivåerna.  

 

Jacobsen och Thorsvik (2002) menar att det fysiska avståndet i organisationer kan begränsa 

anställdas beteende genom att de kan uppleva att det är svårt att exempelvis ta kontakt med 

personer som inte sitter fysiskt nära dem själva. Vi tolkar det som att företagen i vår studie 

snarare har en organisationsstruktur som mer eller mindre uppmuntrar till samarbete. Anna 

Karlsson påpekar exempelvis att det är möjligt för vem som helst att gå in till VD:n och 

framföra sina synpunkter. Jan Johansson uttrycker också detta då han menar att Kalmar 

Lantmäns arbetsplats blivit mer öppen. Vi tror att öppenhet och samarbete är två viktiga 

komponenter för ett lyckat friskvårdsarbete. Jacobsen och Thorsvik (2000) menar att det finns 

dokumenterat att även organisationskultur har en starkt motiverande effekt på de anställda. En 

organisation med stark organisationskultur kännetecknas av att de anställda känner en 

gemenskap när det gäller mål och värderingar. Vi drar slutsatsen att även organisationskultur 

är viktig och uppmuntrande för en samarbetsinriktad organisation. Vi menar också att struktur 

och kultur är två begrepp som är sammankopplade. Vi tror att en struktur som uppmuntrar till 

samarbete också påverkar den rådande organisationskulturen positivt då denna kan bli mer 

öppen till följd av att det blir enklare att kommunicera med varandra. Vi menar att 

organisationskulturen på så sätt är en väsentlig fråga gällande hur friskvården kommer att tas 

emot. Det vill säga präglas organisationskulturen av en öppenhet till friskvårdsfrågor kommer 

friskvården troligtvis också att bemötas positivt av de anställda och vice versa.  

 

Angelöw (2002) skriver om en arbetsmiljöundersökning där det framgick att 97 procent av 

respondenterna ansåg att chefens roll är ”mycket viktig” eller ”ganska viktig”. Jan Johansson 

ser friskvården som en viktig del för att en anställd ska trivas på sitt jobb, men poängterar att 
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även ledarskapet är viktigt för att den anställde ska må bra. Han tror att det är av stor 

betydelse att ledaren tar tag i problem som uppstår direkt och menar vidare på att även 

personlig frihet är viktigt för individen. ”Man mår ju mycket bättre om man kan planera sin 

egen ledighet… så att det kan sammanfalla med kanske sin frus eller kompisars för den delen” 

(Jan Johansson 2007-11-16). Detta demokratiska ledarskapssätt beskrivs av Menckel och 

Österblom (2000). Författarna beskriver att denna stil kännetecknas av intresse för 

medarbetarna, strukturering, delegering och delaktighet. Vi anser att detta är tydligt i samtliga 

företag men särskilt i Kalmar Lantmäns organisation och att det har bidragit till den mer 

öppna atmosfären, som i sin tur har påverkat sjukfrånvarostatistiken. Vi ser även tendenser till 

det situationsanpassade och förändringsinriktade ledarskapet då företagen visar ett brinnande 

engagemang för dessa frågor, samtliga respondenter har ett personligt intresse för friskvård 

och vi ser även att de vågar ta risker och acceptera nya idéer. Ett tydligt exempel på detta är 

Guldfågelns satsningar på friskvård vid en kritisk tidpunkt för företaget. Vi ser också att 

företagen har en framåtsträvan gällande friskvården och ett intresse för att utveckla nya idéer.   
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6 Slutsats 

I detta kapitel återges en sammanfattning av det som framkommit i analysen samt en vidare 

diskussion av detta, för att sedan avsluta med förslag på vidare forskning.  

 

Hälsan har kommit att spela en mer central roll i vårt samhälle i takt med ökade 

sjukskrivningar och kostnader. Idag har de flesta svenska företag friskvård på sina 

arbetsplatser för att avvärja problemen med sjukfrånvaro. Vi har inledningsvis menat på att en 

hel del företag även misslyckas med sina friskvårdssatsningar. Det är därför viktigt att ge en 

bild av vilka faktorer som inverkar på ett lyckat friskvårdsarbete, för att på så sätt även få en 

förståelse för vad som kan vara avgörande för en misslyckad friskvård. Vår utgångspunkt i 

denna uppsats har varit att undersöka vilka de centrala påverkansfaktorerna för ett lyckat 

strategiskt friskvårdsarbete i företag är. 

 
6.1 Aktiviteten friskvård 

Vi har förstått att det, vid dessa fyra lyckade friskvårdssatsningar, i huvudsak inte är en 

säregen utformning av aktiviteter som är av största vikt då våra respondenter bedriver olika 

former av friskvård. De undersökta företagens friskvård representerar både fysiskt- och 

psykiskt främjande av de anställdas hälsa. Vi ser därmed en tendens till att företagens 

friskvård istället är anpassad efter rådande behov. Guldfågelns massage förefaller som ett svar 

på arbetets monotona löpande-banduppgifter och Kalmar Mejeris hälsosamtal verkar av allt 

att döma vara en respons på företagets höga medelålder. En slutsats är således att det inte 

finns en specifik aktivitet som bidragit till ett lyckat friskvårdsarbete, utan det avgörande har 

snarare varit hur väl den valda aktiviteten är anpassad efter företagets behov. Vi menar även 

att friskvårdsaktivteters tillgång har bidragit till en betryggande känsla bland anställda på 

företagen och att detta i sin tur inverkat på deras välmående, det vill säga att de mår bättre.  

 

6.2 Synen på friskvård 

Synen på friskvård är väsentlig när det gäller resultatet av densamma. Det är av stor vikt att 

friskvården uppfattas som en självklar del i den övriga verksamheten och inte som en 

sidoaktivitet enbart för att göra sin personal nöjd. Vi har i denna studie kunnat konstatera att 

friskvård bör ses som en investering. Likt andra investeringar i företaget kräver 

friskvårdsarbetet tid och resurser, men framförallt ett helhjärtat engagemang. Flertalet av våra 

respondenter påvisar ett personligt intresse för friskvård vilket i sin tur visar sig i deras 
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engagemang för densamma. Det finns en stark övertygelse att friskvården får positiva följder 

såsom en mer välmående och fungerande personal som i sin tur genererar pengar för 

företaget. Vi har uppfattningen att det är något tabu att se anställdas ohälsa som något som 

kostar pengar och anställdas välmående som något som genererar pengar. Vi har emellertid i 

denna studie kunnat fastställa att denna syn är av stor betydelse, framförallt för i vilken 

utsträckning friskvården kommer att bedrivas. Företags främsta mål är i allmänhet att nå vinst 

och friskvården är inte ett undantag för detta. Det är nödvändigt att ha en ekonomisk aspekt 

även här för att friskvård ska tas på allvar och få det utrymme som den behöver i 

verksamheten. Vi menar att det således är väsentligt att våga se friskvården ur en ekonomisk 

synvinkel, det vill säga att se friskvården som en strategisk resurs för att avhjälpa 

ohälsoproblemen och medföljande kostnader. Det är också av stor vikt att friskvården är 

integrerad, det vill säga upplevs som en självklar del som vilken annan del som helst för att 

verksamheten ska fungera.  

 

6.3 Yttre faktorer 

Samhällets påverkan verkar också vara en faktor som bidrar till hur friskvården uppfattas och 

utformas. Samtliga respondenter visar indikationer på att omgivningen påverkat deras syn på 

friskvården. Jan Johansson på Kalmar Lantmän menar att det är väsentligt att uppfattas som  

ett modernt och attraktivt företag med bra arbetsklimat och att friskvården kan vara ett uttryck 

för detta. Anna Karlsson framhäver att friskvård är något som efterfrågas och som därmed är 

ett viktigt konkurrensmedel för att attrahera kompetent personal. Friskvården verkar således 

också vara ett verktyg för legitimitetsskapandet i våra respondenters företag. Anpassningen 

till friskvård och arbetet med detta verkar ha skett utifrån vad som anses legitimt, det vill säga 

utifrån de sociala normer som råder i samhället för tillfället. Anette Håkansson menar 

exempelvis att diskursen inom friskvård nu verkar vara mindfulness med betoning på den 

enskilde individens ansvar. Per Lindén påpekar att det talas mycket om friskvård på tv, detta 

sammantaget menar vi tyder på en medvetenhet kring vilka moden som gör gällande inom 

friskvården. Vi drar slutsatsen att en anpassning till dessa moden bidragit till friskvårdens 

framgång, då en anpassning till de sociala normer som individerna inom företaget påverkas av 

är nödvändig för att friskvården ska vara attraktiv. En medvetenhet om debatten i samhället 

och anpassning till sociala normer leder således till en ständig förnyelse vilket vi tror har en 

positiv inverkan på friskvårdens resultat, men vi ser även en risk med detta. Företag som 

enbart anpassar sig efter rådande moden kan komma att förbise de egna behoven och de 

förutsättningar som finns. Det är därmed viktigt för friskvårdens utfall att också utgå från sin 
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egen situation vid planering och implementering av en ny friskvårdssatsning. Det handlar 

således om att finna en god balans mellan rådande moden och de egna förutsättningarna och 

behoven.  

 

6.4 Ledarskapets betydelse 

Ledarskapet är även betydelsefullt för att företag ska nå framgång med sin friskvård. En 

satsning som inte får stöd av organisationens ledare är en satsning som förmodligen inte 

kommer att bli framgångsrik. Vi har av samtliga respondenter kunnat urskilja ett delaktigt 

ledarskap, vilket kan beskrivas som ett demokratiskt ledarskap, där även högsta ledningen är 

väl insatt i friskvården och de satsningar som gjorts. Det är därmed essentiellt att likaså de 

högst uppsatta stödjer friskvårdskonceptet och ger sina åsikter om detsamma, det krävs 

således ett samarbete inom företaget. Vi har i vår studie sett att det även finns tendenser till 

det situationsanpassade och förändringsinriktade ledarskapet då samtliga respondenter visar 

en öppenhet och engagemang inför nya idéer och utvecklingar. Ledarskap handlar till stor del 

om att influera andra och förena verksamhetsmålen inom företaget, så att alla arbetar mot 

uppsatta mål. För att detta ska fungera krävs en öppenhet inom företaget, det vill säga en 

organisationskultur samt struktur som uppmuntrar till samarbete mellan avdelningar och 

positioner. En ökad vi-känsla kan motverka en otydlig organisationsstruktur genom att bidra 

till en ökad gemenskap. Att personalen får vara delaktig i utformningen av friskvården är 

betydande för hur denna sedan kommer att bemötas, motstånd uppstår oftast när den enskilde 

inte är införstådd med varför något ska göras. Delaktighet minskar risken för 

missuppfattningar och otydligheter vilket i sin tur ökar möjligheterna för att friskvården ska 

bemötas positivt.  

 

Vi har i denna studie kunnat konstatera att det finns tydliga påverkansfaktorer till ett 

framgångsrikt friskvårdsarbete i företag. Utifrån denna mätning har det visat sig att 

anpassning efter företagens friskvårdsbehov, synen på hälsa och friskvård, anpassning till 

omgivningen samt till trender inom friskvårdskonceptet och ledarskapet har samtliga haft 

betydelsefull och avgörande inverkan på resultatet av friskvården i företagen. Vi tror att detta 

speglar flertalet, dock inte alla, andra företags påverkansfaktorer för friskvård och att företag 

som inte är nöjda med de hälsofrämjande processerna på arbetsplatsen kan dra nytta av att se 

över de ovan nämnda påverkansfaktorerna och det enskilda företagets förhållningssätt till 

desamma.     
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6.5 Förslag på vidare forskning 

Vi har i denna studie försökt urskilja centrala påverkansfaktorer för ett lyckat strategiskt 

friskvårdsarbete i företag, vilket vi gjort då vi funnit ett antal centrala faktorer som inverkar 

på friskvårdsarbetets framgång. Något som vi nu i efterhand kommit till insikt med är att det 

även skulle ha varit intressant att undersöka och utveckla teorier om dessa faktorer också kan 

hanteras och i sådant fall hur? Hur ska företag kunna göra de organisationsförändringar som 

krävs för att friskvårdsarbetet ska bli en lyckad investering? Hur mycket ska de anpassa sig 

efter det som framkommit? Det hade även varit intressant att se hur stor inverkan dessa 

centrala påverkansfaktorer har på den anställdes hälsa/ohälsa. Detta är frågor som vi nu 

överlämnar till framtida forskning inom området friskvård och organisation. 
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Bilaga 1.1 

Grundläggande intervjufrågor 

 

1. Kan du berätta lite om ert företag/organisation? 

 

2. Vad arbetar du med? 

 

3. Arbetar ni med friskvård?  

 

4. Varför arbetar ni med friskvård? Vad tycker ni om friskvård på företaget? 

 

5. Hur länge har ni arbetat med friskvård? 

 

6. Hur ser ert friskvårdsarbete ut idag? Berätta. 

 

7. Hur ser du på er friskvård? 

 

8. Har det skett förändringar? På vilket sätt?  

 

9. Hur går friskvårdsprocessen till, från idé till praktik? 

 

10. Vem initierar friskvårdssatsningarna på företaget?  

 

11. Hur har friskvården blivit bemött i företaget? Berätta. 

 

12. Har friskvården fungerat i enlighet med era planer/uppnått målet? Hur ser ni på 

resultatet av friskvården? 

 

 


