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Sammanfattning 

 

Uppsatsens titel: Motiv för hälsofrämjande arbete  

 

Författare: Laura Lill, Daniel Sundström 

 

Handledare: Rune Brandel 

 

Ämne/kurs: Företagsekonomi, C-uppsats, 15 hp 

 

Institution: Handelshögskolan vid Karlstads Universitet 

 

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsopromotion, 
hälsoarbete, health promotion, organisationens nytta. 

 

Uppsatsens syfte: Syftet med studien är att undersöka om organisationens 
nytta är motivet till varför två väletablerade företag inom 
basindustrin satsar på hälsofrämjande arbete. Företagen 
som undersöks är Billerud Gruvön och Stora Enso 
Skoghall, studien har ett ledningsperspektiv. 

 
Metod: En kvalitativ deskriptiv undersökning genomförd vid två 

väletablerade företag inom basindustrin. Studien är 
baserad på delvis öppna intervjuer med personalchefen 
och chefen för företagshälsovården vid respektive företag.  

 

Teori och referensram: Teori om hälsofrämjande arbete är omfattande med olika 
åsikter från olika författare. Kapitlet beskriver motiven för 
hälsofrämjande arbete och arbetets innehåll, enligt vår 
definition som finns i inledningen och upprepas i 
teorikapitlet.  

 

Empiri: Beskriver hur de undersökta företagens hälsofrämjande 
arbete bedrivs utifrån ledningens perspektiv.  

 

Slutsats: Organisationens nytta ligger bakom de undersökta 
företagens hälsofrämjande arbete. Den präglar arbetets 
innehåll, så som friskvård, arbetsmiljö, hantering av 
sjukfrånvaro och rehabilitering. Syftet med företagens 
respektive hälsofrämjande arbete är att erhålla friska 
medarbetare som orkar med sitt arbete, vilket ger båda 
företagen större möjligheter att tjäna pengar.  
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Inledning 
 
 
I detta kapitel kommer vi att beskriva bakgrunden till vårt uppsatsämne samt sammanställa 
problemet för att nå vårt syfte och vår frågeställning med uppsatsen. 

 

 
Bakgrund, problemformulering och syfte 
 
Ohälsan är ett viktigt problem att lösa i det svenska samhället. Ett antal rapporter 
beskriver ökningen av ohälsan i det svenska arbetslivet under slutet på 1990-talet och 
början på 2000-talet (Angelöw 2002). År 2001 beräknades den totala sjukfrånvaron 
motsvara 400 000 årsarbeten enligt SOU (2002:5) och 2002 beräknades den totala 
direkta kostnaden för ohälsa uppgå till ca 300 miljarder kronor per år. Ohälsans 
kostnader för samhället är betydande och enligt Svenskt Näringsliv betalar även 
företagen betydande summor. År 2002 angav företagen att de betalade sammanlagt 
171 miljarder kronor för sjukförsäkringsavgifter och sjuklön. Utöver det tillkommer 
kostnader för vikarier, produktionsbortfall och försämrad kvalitet (Johnsson et al. 
2003).  
 
Med de allt högre kostnader som ohälsan idag medför, har intresset för arbete med 
ohälsa blivit stort. Oavsett utgångspunkt, så tjänar både den enskilda människan, 
arbetsgivaren och samhället i stort på att hälsoläget är gott.  Därför har satsningar på 
hälsofrämjande arbete blivit en viktig åtgärd för att minska ohälsan. Speciellt bland 
företag där många organisationer arbetar mot en sänkt sjukfrånvaro (Hanson 2004). 

 
Hälsofrämjande arbete är i dagens läge ett oklart begrepp där olika författare har olika 
definitioner av vad det innebär (se teorikapitlet för olika definitioner av begreppet). 
Vår definition av begreppet som vi utgår från i uppsatsen är: alla insatser som syftar till 
att bevara eller förbättra hälsan hos en individ eller en grupp individer. 
Hälsofrämjande arbete består, enligt oss, av friskvård, arbetsmiljöarbete, hantering av 
sjukfrånvaro och rehabilitering. 
 
Argumenten för bedrivandet av hälsofrämjande arbete betonar ofta det som är positivt 
för företaget, t.ex. minskad frånvaro, bättre arbetsklimat, minskad personalomsättning, 
m.fl. Dessa ekonomiskt inriktade argument där företagets nytta prioriteras framför 
hälsoarbetets värde för medarbetarna, har fått allt större utrymme (Hanson 2004). 
Diskussionen kring ohälsans kostnader för företagen och organisationens nytta som 
motiv bakom hälsofrämjande arbete väcker därför ett intresse av att undersöka om 
detta kan bekräftas hos två etablerade företag inom basindustrin. Företagen som 
undersöks är Billerud Gruvön och Stora Enso Skoghall. Eftersom båda företagen 
arbetar med hälsofrämjande arbete samt ingår i varsin koncern är de lämpliga för vår 
undersökning. Uppsatsen avser därmed att undersöka om organisationens nytta 
motiverar satsningar på hälsofrämjande arbete hos de undersökta företagen. Studien 
har förövrigt ett ledningsperspektiv och fokuserar därmed på organisationens syn på 
hälsofrämjande arbete.   
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Forskningsfråga  
 

Motiveras Billerud Gruvöns och Stora Enso Skoghalls hälsofrämjande arbete av organisationens 
nytta? 

 

Lagar och regler relaterade till hälsofrämjande arbete 
 
Företag kan få skattelättnader för vissa personalkostnader, bl.a. kostnader för motion 
och annan friskvård (SFS 1999:1229), dock måste vissa regler följas: 
 
Förmånerna är skattefria, under förutsättning att de riktas till organisationens alla 
medarbetare och att de är av enklare slag (det får inte röra sig om exklusiva sporter 
som t.ex. golf, segling osv.).  Kostnaden för motionen skall vara av mindre värde (t.ex. 
priset för ett gymkort skall motsvara marknadspris och då som pris på orten). Annan 
friskvård är aktiviteter som personalen deltar i kollektivt, exempelvis kostrådgivning, 
stresshanteringsseminarium, information och rådgivning vid rökavvänjning. Friskvård 
och förebyggande behandling är också skattefria förmåner och oftast avdragsgilla som 
personalkostnader. Exempel på sådana förmåner är behandling av medarbetare vilka 
ligger i riskzonen för sjukdomar vilka sätter ner arbetsförmågan, stöd från psykolog då 
rån el. liknande har inträffat, sjukgymnastik osv. Försäkringskassan skall alltid 
godkänna rehabiliteringsåtgärder som arbetsgivaren skall stå för enligt lagen om allmän 
försäkring, arbetsgivaren skall även i samråd med den anställde planera och utgå från 
dennes behov och bestämma lämpliga åtgärder. Avdragsgillhet gällande förebyggande 
behandling omfattar sådana åtgärder som anställda är i behov av för att minska risken 
för nedsatt arbetsförmåga. Ett exempel på detta är personer med sjuklig övervikt 
(Cronsell et al. 2005). 
         
Arbetsmiljöregleringen utgörs förövrigt av arbetsmiljölagen (AML), 
arbetsmiljöförordningen (AMF), Arbetsmiljöverkets föreskrifter och råd, utgivna i 
Arbetsmiljöverkets Författningssamling (AFS) samt centrala och lokala kollektivavtal 
på arbetsmiljöns och företagshälsovårdens område. 
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Billerud Gruvön & Stora Enso Skoghall 
 
För att underlätta för läsaren kommer vi kortfattat introducera de två företagen som 
ingår i vår studie. Billerud Gruvön är beläget utanför Grums och startades 1928. Det 
ingår i Billerudkoncernen och är ett fyra bruk varav tre finns i Sverige och ett i 
England. Billerud Gruvön har 850 anställda (2009) och har en produktionskapacitet på 
685 000 ton. De intervjuade vid företaget är: verksamhetschefen för 
företagshälsovården (FHV) Cathe Karlsson och personalchefen Claes Hansson.  
  
Stora Enso Skoghall är beläget i Skoghall vid Vänern och startades 1917 av 
Uddeholmsbolaget. Företaget har i dagsläget ca 900 anställda och har en 
produktionskapacitet som överstiger 700 000 ton per år. De intervjuade från Stora 
Enso Skoghall är: Bertil Hyback, chef för FHV och Knut Evers, företagets 
personchef.  
 
Billerud Gruvön och Stora Enso Skoghall har kopplingar till varandra då Gruvöns 
bruk förvärvades av Stora koncernen (nuvarande Stora Enso) 1984. I dag har Stora 
Enso sålt sin andel i Billerud AB som numera är börsnoterat (Billerud 2010 & Stora 
Enso 2010a).  
 
Det hälsofrämjande arbetet inleddes på företagen runt 1900-talets mitt, genom 
införandet av företagshälsovård. Inriktningen har sakta men säkert skiftats från att 
fokusera på det sjuka till att försöka bevara det friska till att främja hälsa. Vi anser att 
företagen har samma förutsättningar för hälsofrämjande arbete då de är av ungefär 
samma storlek, befinner sig i samma bransch och är belägna inom samma län. Detta 
innebär att företagens medarbetare har liknande kulturell bakgrund och på så sätt 
stöter företagen på liknande problem med t.ex. motstånd till förändring.  
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Metod 
 
 
Kapitlet beskriver de metoder vi har valt att använda och hur vi har gått till väga för att samla in, 
undersöka, analysera och skriva vår uppsats. 
 

 
Kvantitativ och kvalitativ metod 
 
Metod är ett hjälpmedel för att samla in data som beskriver verkligheten.  En central 
fråga att ställa sig själv är: Ska undersökningen baseras på en kvantitativ eller en 
kvalitativ ansats? Den förstnämnda ger information om verkligheten främst genom 
siffror medan den andra gör det främst genom ord. En kvalitativ ansats är mer flexibel 
än en kvantitativ eftersom större valmöjligheter till ändringar av upplägget ges. Val av 
metod skall baseras på vad som är lämpligt för en viss problemställning eftersom både 
kvantitativ och kvalitativ information är riktig och viktig men är av olika slag och 
innehåll. En kvalitativ metod är mest lämplig för att skapa mer klarhet om ett fenomen 
(Jacobsen 2002).  
 
Fördelar med en kvalitativ metod är att detaljer och det unika hos uppgiftslämnaren 
betonas. Nackdelarna är problem med generaliserbarhet. Metoden är även 
tidskrävande och därför ställs undersökarna ofta inför ett val där de måste prioritera 
djup istället för bredd, dvs. få enheter med detaljerad information istället för många 
enheter med ytlig information. Flexibiliteten i sig kan vara ett problem och 
undersökaren kan hamna i en ond cirkel där denne ständigt upptäcker ny information 
och får en känsla av att aldrig bli färdig med undersökningen (Jacobsen 2002).  
 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ, deskriptiv ansats eftersom den metoden är 
mest lämplig utifrån vår undersöknings syfte. Vi ville skapa mer klarhet om Billerud 
Gruvöns och Stora Enso Skoghalls respektive satsningar på hälsofrämjande arbete är 
motiverade av organisationens nytta. Enligt oss skulle en enkätundersökning inte 
kunna visa om organisationens nytta motiverar företagens hälsofrämjande arbete. För 
att kunna svara på studiens forskningsfråga behövde vi därför samla in relevant och 
nyanserad information om verkligheten, främst genom ord. Information av det slaget 
skulle ge oss större möjligheter att analysera de bakomliggande motiven till 
hälsofrämjande arbete hos de undersökta företagen. Av den anledningen föll valet på 
en kvalitativ, deskriptiv ansats.  

 
Datainsamling 
 
Vi valde intervjuer som datainsamlingsmetod eftersom personlig kontakt troligen ger 
en sannare bild av huruvida organisationens nytta motiverar det hälsofrämjande 
arbetet. Enligt Jacobsen (2002) är den öppna individuella intervjun lämplig för att få 
fram den enskilda individens tolkning av ett fenomen. Vi valde dock att genomföra 
intervjuer med två personer samtidigt. Detta eftersom vi hade delvis gemensamma 
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frågor och vi ansåg att respondenterna skulle kunna komplettera varandras uttalanden. 
En annan aspekt var att spara tid för respondenterna.  
 
En intervju kan vara öppen eller strukturerad, där den i vissa fall är som ett vanligt 
samtal utan några begränsningar från intervjuarens sida. I andra fall är intervjun 
förstrukturerad, dvs. intervjuaren väljer vilka ämnen som skall få fokus under 
intervjun. Fördelen med en sådan intervju är att insamlad data inte blir alltför komplex 
att tolka samtidigt som den blir lättare att hantera. Förstrukturering förekommer alltid 
i viss mån vid en intervju. Detta i form av förutfattade meningar som intervjuaren har 
med sig till intervjun (Jacobsen 2002).  
 
Våra intervjuer var delvis öppna eftersom vi har använt ett antal diskussionspunkter 
som stöd, dvs. vi förstrukturerade intervjuerna (se bilaga). För att få fram 
sanningsenliga svar och beskrivningar av motiven för hälsofrämjande arbete lät vi 
respondenterna själva beskriva hur deras respektive företag bedriver hälsofrämjande 
arbete, med hjälp av våra intervjupunkter. Ingen intervjufråga omfattade frågan om 
organisationens nytta var bakomliggande motivet till företagens hälsofrämjande arbete. 
Vi ansåg att det valda arbetssättet lättare skulle få fram en bild om organisationens 
nytta var motiven för hälsofrämjande arbete hos Billerud Gruvön och Stora Enso 
Skoghall. Detta eftersom vi skulle då automatiskt märka om hälsoarbetets värde för 
organisationen eller medarbetarna fick störst uppmärksamhet i diskussionen.  
Intervjufrågorna skulle förövrigt agera som en utgångspunkt för våra samtal med 
respondenterna.    
  
Det är viktigt att både föra anteckningar och göra en ljudinspelning under en intervju 
när en kvalitativ undersökning görs. Inspelningen underlättar för intervjuaren eftersom 
denne slipper att febrilt föra anteckningar och har istället större möjlighet att hålla 
ögonkontakt med uppgiftslämnaren.  Det bidrar till ett naturligare samtal mellan 
parterna. Nackdelarna med att spela in intervjun är att för det första kan intervjuaren 
råka ut för tekniska problem som orsakar avbrott i intervjun, för det andra har vissa 
personer svårt för att tala öppet när en bandspelare rullar i bakgrunden och för det 
tredje kan bandspelaren få intervjuaren att slappna av och att föra otillräckliga 
anteckningar (Jacobsen 2002). Vi valde att spela in våra intervjuer med respondenterna 
samt föra anteckningar. Inspelningarna var avsedda att vara ett komplement till våra 
anteckningar och en säkerhet i fall anteckningarna skulle visa sig vara undermåliga. 
När vi transkriberade ljudinspelningarna för att reda ut oklarheter i de intervjuades 
svar, fann vi att våra anteckningar inte hade hållit måttet. Inspelningen av intervjuerna 
visade sig därför vara ett värdefullt komplement till våra anteckningar och gav 
dataanalysen en detaljrikare grund att utgå ifrån.  
 

Urval 
 
Jacobsen (2002) menar att urvalet av uppgiftslämnare bör vara ändamålsorienterat, 
dvs. urvalet skall styras av vilken slags information som ska erhållas. Undersökarna 
måste välja ut ett antal enheter ur den population av individer de är intresserade av att 
intervjua. Enheterna väljs ut enligt olika kriterier som t.ex. slumpmässigt urval eller 
snöbollsmetoden. Vårt kriterium var information – att välja ut personer med goda 
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kunskaper om ämnet hälsofrämjande arbete. Därmed föll valet på att intervjua 
personalchefen och chefen för FHV vid respektive företag. Vi utgick från 
informationskriteriet: vilka personer i chefsposition har bredast översiktsbild om 
hälsofrämjande arbete i sin organisation. 
 
Vi ville genomföra undersökningen på några av de större väletablerade företagen inom 
basindustrin i Värmland. Utifrån efterforskning på nätet fann vi Billerud Gruvön och 
Stora Enso Skoghall som intressanta kandidater till vår undersökning. Detta eftersom 
båda företagen satsar på hälsofrämjande arbete. Av den anledningen kontaktade vi 
Billerud Gruvön och Stora Enso Skoghall med förfrågan om att delta i en studie om 
hur de bedriver hälsofrämjande arbete. Det visade sig att båda företagen var positiva 
till studien och efter att ha fått information om företagen i form av broschyrer bokade 
vi in intervjuer hos respektive företag.  
 

Primär- och sekundärdata 
 
Primärdata är information som forskaren för första gången samlar in från den primära 
källan – individen eller en grupp individer. Insamlingen sker ofta genom intervjuer, 
observation eller frågeformulär. Vi inhämtade primärdata från intervjuer med personer 
vilka enligt oss hade störst kunskap om hälsofrämjande arbete vid respektive företag.  
Sekundärdata är information som forskaren tar till sig efter att någon annan har samlat 
in den från primärkällan för ett annat ändamål (Jacobsen 2002). Vi erhöll sekundärdata 
i form av några dokument från de undersökta företagen. Utifrån denna insamlade 
primär- och sekundärdata konstruerades sedan studien olika delar.    
  

Dataanalys 
 
Enligt Jacobsen (2002) handlar dataanalysprocessen om tre faser: att beskriva, 
systematisera och kategorisera samt kombinera insamlad data. Den första fasen 
innebär att undersökaren ska så grundligt och detaljerat som möjligt beskriva insamlad 
data. Detta uppnådde vi genom att transkribera våra intervjuinspelningar. Andra fasen 
rör sig om att förenkla och komprimera insamlad data för att göra den lättöverskådlig. 
Det gjorde vi genom att sålla bort icke relevant data för uppsatsen syfte. I denna fas 
valde vi även att kategorisera in data under rätt rubrik i empirikapitlet. Vår 
utgångspunkt vid kategoriseringen var att lägga t.ex. information om företagens 
friskvård under rubriken friskvård, information om företagens arbetsmiljöarbete under 
rubriken arbetsmiljö osv.  Teori-, empiri- och analyskapitlet har förövrigt alla samma 
rubriker, eftersom det gjorde kategoriseringen samt analysen av data lättare för oss, 
samtidigt som det underlättar för läsaren. Sista fasen handlar om att generalisera och 
leta efter bakomliggande och mer dolda förhållanden i insamlad data. Vi genomförde 
den fasen genom att börja dra kopplingar till teorikapitlet och analysera hur insamlad 
data överensstämmer eller avviker med de befintliga teoretiska grunderna i uppsatsen. 
Denna fas var viktig för att kunna nå uppsatsens syfte eftersom det inte fanns direkta 
intervjufrågor om organisationens nytta låg bakom företagens hälsofrämjande arbete. 
Fasen innehåller därför våra egna tolkningar av både insamlad data och uppsatsens 
teoretiska grunder. 
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Validitet 
 
Validitet är en av flera faktorer som avgör en studies kvalitet. Begreppet återfinns både 
bland kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder, men har olika innebörd 
(Patel & Davidson 2003). Det grundläggande för begreppet validitet är dock samma 
oavsett om studien görs med en kvantitativ eller en kvalitativ undersökningsmetod. 
Begreppet hänvisar till huruvida undersökningen undersöker, observerar, identifierar 
eller mäter det den är avsedd att undersöka (Bryman & Bell 2007). Syftet med vår 
studie var att undersöka om organisationens nytta är utgångspunkten till varför 
Billerud Gruvön och Stora Enso Skoghall satsar på hälsofrämjande arbete. Eftersom 
inga direkta frågor ställdes till respondenterna om detta, har bl.a. dataanalysprocessen 
försvårats som följd av det.  Vi anser att studien har undersökt forskningsfrågan, men 
det kunde ha gjorts både mer intensivt och mer extensivt, vid tillgång till mer tid.  
 
I en kvantitativ metod handlar validitet om att noggrant studera rätt företeelse med de 
rätta instrumenten. Ambitionen med validitet i en kvalitativ undersökningsmetod är att 
istället tolka och förstå världen, beskriva uppfattningar och åsikter samt upptäcka 
fenomen (Patel & Davidson 2003). Det finns två avseenden av validitet i en kvalitativ 
undersökning: intern och extern validitet. Den externa handlar om generaliserbarhet – 
graden av studiens överförbarhet på andra sammanhang. Intern validitet handlar om 
tillförlitlighet – hur bra empiri och teori i en undersökning överensstämmer med 
varandra (Bryman & Bell 2007). Vår studies tillförlitlighet i fråga om den interna 
validiteten möter problem. Detta eftersom organisationens nytta av hälsofrämjande 
arbete inte alltid lyfts fram på samma sätt som andra motiv – som t.ex. friskare 
personal till följd av satsningar på friskvård. Organisationens nytta som motiv till 
hälsofrämjande arbete är ofta bakomliggande och syns inte i första hand. Detta har vi 
noterat i litteraturgenomgången och vid de genomförda intervjuerna med 
respondenterna. 
 
I fråga om extern validitet vill vi lyfta fram en studie av Glasgow et al. (2003). Studien 
konstaterade att det inom hälsofrämjande arbetet ofta finns ett gap mellan teori och 
praktik vilket leder till en långsam och ojämn överföring av forskningsresultat till 
praktik. Detta beror på bristande uppmärksamhet när det gäller problematiken kring 
generalisering och extern validitet. Problematiken lyfts fram i nedanstående stycke om 
generaliserbarhet och vi anser att vår studie dras med samma problem.  

 
Generaliserbarhet  
 
Generaliserbarhet är en fråga huruvida slutsatserna från en undersökning av ett antal 
enheter går att applicera på hela populationen. En kvalitativ ansats har ofta ett 
problem med den externa giltigheten, dvs. att personerna som undersöks inte är 
representativa för andra än sig själva (Jacobsen 2002). Vi är medvetna om att våra 
intervjuer vilka omfattar fyra personers kunskaper, erfarenheter och åsikter om 
hälsofrämjande arbete inte kan tillämpas på alla personer i liknande befattningar vid 
företag inom samma bransch.  
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Innebörden av begreppet hälsofrämjande arbete påverkar också denna studies 
generaliserbarhet. Under arbetets gång har vi haft ett antal diskussioner om begreppets 
innebörd och innehåll, vilket även flera författare(se teorikapitlet) har. Därmed har vi 
insett vikten av att tydliggöra och definiera för oss själva vad hälsofrämjande arbete 
innebär. På grund av begreppets oklarhet har det underlättat för studiens gång att 
basera den på vår egen definition av hälsofrämjande arbete. Vid besöken på Stora 
Enso Skoghall och Billerud Gruvön noterade vi även att hälsofrämjande arbete kan 
representera olika saker för olika personer. Vid Billerud Gruvön nämnde chefen för 
FHV att: ”… hälsofrämjande för mig kanske inte är samma sak som det är för dig.”(Cathe 
Karlsson 2009), vilket bekräftar den otydlighet som finns i begreppet. Eftersom denna 
studie har baserats på vår egen definition av hälsofrämjande arbete och därefter tagit 
fram fyra personers åsikter om ämnet vid deras respektive arbetsplats, ligger inte 
graden av generaliserbarhet på en hög nivå.   
   

Reliabilitet 
  
Precis som begreppet validitet, får reliabilitet en annan betydelse vid en kvalitativ 
metod jämfört med vid en kvantitativ. Istället för att försöka uppnå samma resultat 
varje gång vi undersöker ett fenomen, bör undersökare med kvalitativa metoder ta 
hänsyn till den unika situation som råder vid varje studietillfälle (Patel & Davidson 
2003). I en kvalitativ metod finns reliabilitet i två avseenden – den interna och den 
externa. Den förstnämnda handlar om huruvida två eller fler undersökare kommer 
överens om vad de ser och hör i en studie. Den sistnämnda handlar däremot om 
graden till vilken en studie kan upprepas (Bryman & Bell 2007).  
 
Den interna reliabiliteten av vår undersökning kan ha påverkats av vi är två studenter 
som utfört undersökningen. Därmed kan våra skilda åsikter och fördomar ha påverkat 
hur vi har uppfattat vår studies insamlade data. Vi har försökt att höja den interna 
reliabiliteten genom att diskutera våra åsikter om ämnet hälsofrämjande arbete både 
innan och under studiens gång. Den externa reliabiliteten av denna studie kan dock 
ifrågasättas. Vi anser att det kan vara svårt att återskapa de vid studien rådande 
omständigheterna och på så sätt upprepa studien med samma resultat.  
 

Intervjuareffekt och kontexteffekt 
 
En studies reliabilitet påverkas av två olika effekter: intervjuareffekten och 
kontexteffekten. Intervjuareffekten sker då intervjuaren med sitt utseende, tal, 
kroppsspråk, etc. påverkar den intervjuade, dennes svar och därmed även resultatet av 
intervjun. Kontexteffekten handlar om sammanhanget där informationsinsamlingen 
sker och huruvida den påverkar resultaten. Först ska man hänsyn till om kontexten är 
konstgjord eller naturlig – dvs. är sammanhanget där intervjun sker naturlig eller 
onaturlig för den intervjuade? Det andra att ta hänsyn till är om undersökningen är 
överraskande för den intervjuade, eller känd på förhand vilket ger intervjuobjektet tid 
för förberedelser. Jacobsen (2002) nämner att i kontexteffekten är det omöjligt att säga 
vad som är bäst för en given situation och ofta blir det ett avvägande mellan de två 
alternativen, enligt författaren.   
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Intervjuareffekten har även påverkat denna studie, svårigheten ligger i att veta exakt i 
hur stor utsträckning vi som undersökare påverkade respondenterna. Vid intervjuerna 
försökte vi vara sakliga samt engagerade i studien och vår avsikt var inte att ha ett 
framfusigt beteende. Vi lät respondenterna, till en stor del, styra samtalet och avbröt 
inte deras diskussion. På detta sätt försökte vi minska på intervjuareffekten men som 
Jacobsen (2002) lägger fram det så är det omöjligt att fullständigt kontrollera 
intervjuareffekten. 
 
Kontexten vid intervjuerna var naturlig, då vi i båda fallen besökte de intervjuade vid 
deras arbetsplats. Vi förmodade att detta skulle få respondenterna att känna sig mer 
bekväma än om intervjuerna hade t.ex. tagit plats vid Karlstads Universitetet. Besöken 
var planerade i förväg, vilket bör ha gett respondenterna tid att förbereda sig. I detta 
fall lämpade sig dessa två alternativ bäst även av praktiska skäl. 

 
Transparens 
 
Kvalitativa studier har ofta svårigheter med transparens. Detta kan bl.a. yttra sig i att 
studien inte visar exakt hur undersökaren har gått till väga och hur hon eller han kom 
fram till studiens slutsatser.  Dataanalysprocessen kan av den anledningen bli mindre 
transparent än vid en kvantitativ undersökningsmetod(Bryman & Bell 2007). 
 
Med detta i baktanken har vi försökt att öka vår studies transparens genom att i 
metodkapitlet beskriva vårt tillvägagångsätt under studiens gång och förklara varför vi 
valde en kvalitativ, deskriptiv ansats. För att få svar på vår forskningsfråga har vi även 
i kapitlen empiri och analys beskrivit hur det hälsofrämjande arbetet och de enligt vår 
definition innehållande delarna, bedrivs i praktiken på respektive företag. Detta 
arbetssätt har enligt oss varit nödvändigt för att kunna analysera samt dra en tydligare 
slutsats om huruvida organisationens nytta är motivet för respektive företags 
hälsofrämjande arbete. Av den anledningen bör upplägget på empiri- och 
analyskapitlet tydliggöra för läsaren om tillvägagångssättet vi använt för att besvara 
studiens forskningsfråga. Vi har dessutom i metodkapitlet redogjort för vilka tankar vi 
haft under undersökningens gång. Trots detta kan studien enligt oss, dras med vissa 
transparensproblem. Orsaken är att vi har ett flertal gånger fått tänka om gällande 
studiens syfte och därför har våra tankegångar blivit svårare att beskriva i detta kapitel. 
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Teori och referensram  
 
 
Ämnet hälsofrämjande arbete finns skildrat i en mängd litteratur där författare mer än ofta har 
skiljaktiga meningar. Teoriavsnittet ger en definition på hälsofrämjande arbete och beskriver motiven 
bakom detta arbete. 
 

 

Definition av hälsofrämjande arbete 
 
I litteraturen finner vi ett antal begrepp: health promotion, hälsopromotion och 
hälsofrämjande. Författare har ofta har olika tolkningar och definitioner av dessa 
(Korp 2004 s 19 och Hanson 2004 s 51). Vi väljer att likställa de två förstnämnda 
begreppen med hälsofrämjande och använder oss enbart utav detta begrepp i 
uppsatsen.  
 
Den första definitionen på hälsofrämjande kom på Ottawa deklarationen 1986. 
Hälsofrämjande definierades som en process som låter individer, grupper och 
organisationer – samhället i stort – att öka kontrollen över faktorer som påverkar 
hälsan och därmed förbättrar den (World Health Organization 1986).  
 
Hälsofrämjande arbete beskrivs av Janlert (i Korp 2004) som alla processer avsedda 
för att förbättra hälsan. Detta är i likhet med Thomsson och Menckels definition av 
hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen: ”Hälsofrämjande på arbetsplatser inkluderar alla de 
ansträngningar som sker i alla sammanhang där individer arbetar, och som syftar till att öka 
välbefinnandet och hälsa samt befattar sig med orsaker till ohälsa, men fokuserar på möjligheter till 
god hälsa och syftar till att även möjliggöra för arbetande människor att utveckla en god hälsa och 
goda hälsorelaterade beteenden.” (Angelöw 2002 s 22). Korp (2004) menar att denna 
definition anger att hälsofrämjande ansträngningar bör inkludera alla aspekter som 
berör hälsa. Definitionen anger också att arbetet med hälsofrämjande åtgärder bör 
vara av både förebyggande och främjande karaktär. Vi väljer dock i denna studie, att 
likställa förebyggande hälsoarbete med främjande hälsoarbete.   
 
Ytterligare en definition ges av Nordenfelt, som menar att hälsofrämjande arbete 
involverar:”… alla åtgärder som någon individ A, utför med avsikt att bevara eller förbättra 
hälsan hos någon individ B, där A och B kan, men inte behöver, vara identiska personer” (i Medin 
& Alexandersson 2000 s 122). Det bör tilläggas att Nordenfelt undantar i denna 
definition den kliniska hälso- och sjukvården, vilken han anser ha en behandlande och 
botande karaktär.  
 
Som nämnt i bakgrunden har vi valt att sammanställa en egen definition av 
hälsofrämjande arbete utifrån de ovanstående definitionerna. Vi definierar 
hälsofrämjande arbete som: alla insatser som syftar till att bevara eller förbättra hälsan 
hos en individ eller en grupp individer. Därtill räknar vi ett antal olika aspekter av 
hälsofrämjande arbete såsom friskvård, arbetsmiljöarbete, hantering av sjukfrånvaro 
och rehabilitering.  
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Tidigare forskning om hälsofrämjande arbete 
 
Baicker et al. (2010) sammanfattar i deras litteraturstudie vilken omfattar 36 olika 
studier, att friskvårdsprogram vid arbetsplatsen i genomsnitt sänker företagens 
sjukvårdskostnader med 3.27 USD per spenderad dollar samtidigt som 
frånvarokostnaderna sänks med 2.73 USD per spenderad dollar. Författarna anser att 
även om vidare utforskning gällande applicerbarhet av dessa resultat behövs, föreslår 
denna avkastning på investering att en bredare tillämpning av sådana program skulle 
kunna vara positivt för företagens budget, produktivitet och hälsoutfall. 
 
Clark, A. D. (2008) menar att företag vilka vill förbli konkurrenskraftiga, lönsamma 
och framgångsrika i att locka och behålla förstklassig talang från alla generationer 
behöver investera i och tänka kreativt med hälsofrämjande arbete. Clark menar att 
hälsofrämjande arbete i form av friskvårdsprogram har en dokumenterad framgång 
med att minska företagens hälso- och sjukvårdskostnader samt locka medarbetare 
vilka är fast beslutna att arbeta i ett företag som förstår deras behov.  För att lyckas 
med sitt hälsofrämjande arbete skall företagen fokusera på helheten där även den 
psykiska delen av hälsofrämjande lyfts upp. Utbudet av hälsofrämjande aktiviteter 
behöver samtidigt diversifieras eftersom hälsofrämjande arbete behöver skräddarsys 
till varje enskilt företags behov.   
 
Bloom (2008) skriver om företaget UPS med sitt friskvårdsprogram och dess 
framgång. Friskvårdsprogrammet syftar till att få medarbetarna ta personligt ansvar för 
deras hälsa och motverka de ökande arbetsskadesiffrorna, detta görs bl.a. med hjälp av 
lokala friskvårdsambassadörer. Företaget har genom att erbjuda ett flertal 
friskvårdsaktiviteter till sina anställda lyckats sänka sjukfrånvaron, öka produktiviteten 
och arbetsmoralen samt bevittnat en 60-procentig sänkning av arbetsskador.  
       
Glasgow et al. (2003) konstaterade att det inom hälsofrämjandet ofta finns ett gap 
mellan teori och praktik, vilket kan resultera i långsam överföring av forskningsresultat 
till praktik. Problematiken och dess innebörd för vår studie har lyfts upp i 
metodavsnittet. 
 
Caverley et al. (2007) ifrågasätter sjukfrånvarons validitet som en beroende variabel. 
Enligt författarna är sjukfrånvaro en dålig indikator vid mätning av frisknärvaro. Låg 
sjukfrånvaro kan indikera antingen god hälsa eller sjuknärvaro, vilket betyder att som 
komplement till sjukfrånvaro, bör vi även mäta hälsa eller sjuknärvaro. I fråga om 
arbetsfaktorer är ökad sjuknärvaro kopplad till ökad övertid, minskad trygghet på 
arbetet, karriärmöjligheter, trygghet till kollegor, stöd från chefen och tillfredsställelse 
med arbetet. Författarna menar att hälsoarbete, avsett att förbättra medarbetarnas 
hälsa, om det har effekt, kan ha en större påverkan på sjuknärvaro än på sjukfrånvaro. 
Det innebär att om arbetsgivare inte är medvetna om denna möjlighet, inser de inte 
vilka positiva effekter som hälsoarbetet har på arbetsplatsen. 
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Syfte och mål med hälsofrämjande arbete 
 
Enligt en undersökning av European Foundation 1992, beror mer än 60 % av motiven 
till att företag satsar på hälsofrämjande arbete på lagstiftning, hälsoproblem i 
arbetsmiljön, psykosociala problem och produktivitetsproblem. I studien återfanns 
även andra utvecklande motiv som t.ex. att skapa en säker arbetsmiljö och främja en 
sund livsstil hos medarbetarna. Av de undersökta företagen menade dock endast ett 
fåtal att hälsofrämjande arbetet syftade till att genomföra organisatoriska förändringar 
med avsikt att förbättra hälsan hos deras medarbetare (Wynne & Clarkin 1992 i 
Hanson 2004). Främsta syftet med det hälsofrämjande arbetet enligt denna studie var 
att lösa olika problem i organisationen med organisationens nytta som utgångspunkt. 
För att utveckla detta menar Hanson (2004) att företagens drivkrafter för att bedriva 
hälsofrämjande arbete kan vara att åtgärda eller förebygga problem eller utveckla 
befintliga resurser.  
 
Studien har även bidragit till att intresset för hälsofrämjande arbete blivit större med 
en betoning på positiva faktorer för företaget så som ökad produktivitet, attraktivare 
arbetsplats, bättre arbetsklimat, minskad frånvaro, god rekrytering och minskad 
personalomsättning. Hanson (2004) menar att denna betydelse av hälsofrämjande 
arbete förespråkas av både World Health Organization som internationell aktör, 
nationella myndigheter och privata konsultföretag. Dessa ekonomiska argument med 
organisationens nytta som utgångspunkt har fått allt större betydelse jämfört med 
medarbetarnas välbefinnande och hälsofrämjande arbetets värde för individen, menar 
författaren.  
 
De positiva (ekonomiska) effekterna som hälsofrämjande arbete har för företaget 
betonas av en rad författare. Winroth & Rydqvist (2008) menar att syftet med 
hälsofrämjande arbete sett ur företagets synvinkel blir att uppnå en förbättring av den 
inre kvaliteten i organisationen för att kunna åstadkomma en hög yttre kvalitet i form 
av produkter. Hanson (2004) menar däremot att det viktigaste syftet med 
hälsofrämjande arbete är att skapa förutsättningar för individen att fortsatt kunna, vilja 
och orka med sitt arbete. Detta möjliggör att organisationen kan sätta ett högre mål än 
att enbart räkna närvarande. Skapandet av bättre förutsättningar för hälsa innebär 
ökade chanser för ökat välbefinnande, produktivitet och arbetsglädje inom 
organisationen. Ökad produktivitet som ett resultat av friskvård lyfts även fram av 
Aronsson & Malmqvist i fråga om rehabilitering, som finns beskrivet under stycket 
Rehabilitering, längre ner i detta kapitel. Aronsson & Malmqvist (2004) menar att 
bedrivandet av hälsofrämjande arbete innebär positiva effekter på organisationens 
resultat och att en frisk medarbetare är mer värdefull för organisationen jämfört med 
en som inte är frisk. I likhet med detta anser Johnsson et al. (2003) att friska 
medarbetare skapar förutsättningar för ett effektivt arbete vilket är en förutsättning för 
lönsamhet. Därmed är hälsa, effektivitet och lönsamhet varandras förutsättningar. 
Cronsell et al. (2005) menar att investeringen i medarbetare i form av strategisk 
hälsofrämjande lönar sig, vilket har visats i ett antal projekt på arbetsplatser där fysisk 
aktivitet har främjats. Författarna menar att företag som satsar på både fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande borde uppleva att vinsterna för företaget ökar ännu 
mer. Folkhälsoinstitutet (2001) anser att hälsofrämjande arbete kan ha en avgörande 
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betydelse för företagets verksamhet och lönsamhet. Om företaget betraktar sina 
medarbetare som den viktigaste resursen finns det starka skäl för att även diskutera 
hälsofrågor i företagsekonomiska termer. Mer om hälsofrämjande arbete och 
ekonomiska kopplingar under nästkommande rubrik.  

 
Hälsofrämjande arbete i olika avseenden 
 

Friskvård 
 
I dagsläget finns det en stor mängd litteratur om friskvård.  I en betydande del av den 
litteraturen betonas satsningar på hälsofrämjande arbete i form av friskvård som 
positivt, när det gäller organisationens nytta. Friskvårdens effekter är bl.a. ökad 
produktivitet, effektivitet och minskade kostnader för sjukfrånvaro. Nedan redogör vi 
för dessa påståenden om organisationens nytta av att bedriva hälsofrämjande arbete i 
form av friskvård.             
 
Andersson et al. (2004) menar att det finns tydliga ekonomiska argument för friskvård. 
Företaget bör undvika att medarbetare blir sjuka för att undvika de stora kostnaderna 
för minskad effektivitet och korttidssjukfrånvaro. För att utveckla detta menar 
författarna att företag ska satsa på så tidiga och förebyggande insatser som möjligt. 
Detta eftersom tidiga insatser är lönsammare i jämförelse med rehabilitering av en 
redan sjuk medarbetare. I ett tidigt skede behövs mindre insatser (mindre kostnader) 
för att bibehålla god hälsa hos medarbetarna. I ett sent skede när medarbetarna är 
långtidssjukskrivna har det redan uppstått stora kostnader för effektivitetsminskning, 
korttidssjukfrånvaro och ibland även upplärning av en ersättare. I detta fall är värdet 
av att få tillbaka en långtidssjukskriven medarbetare betydligt mindre än värdet av att 
bibehålla god hälsa och hög effektivitet hos en medarbetare med goda 
arbetsprestationer. Förebyggande underhåll av en medarbetares hälsa har därmed 
störst ekonomisk genomslagskraft för företaget. Att arbeta förebyggande minskar 
risken för kostnader för sjukfrånvaro, minskad effektivitet, belastningsskador, 
kostnader för rehabilitering och utslagning från arbetsplatsen. Författarna menar att 
fysiskt underhåll på medarbetarna bör vara lika självklart som fysiskt underhåll på 
maskiner. Bra underhåll får maskinerna att hålla längre och ökar möjligheter att 
medarbetarna gör ett bättra jobb och att sjukfrånvaron hålls nere, vilket i sin tur 
medför positiva effekter för företagets ekonomi. Författarna har förövrigt 
sammanställt en definition på hälsa där: ”Hälsa är att må bra - och ha tillräckligt med 
resurser för att klara vardagens krav…” (Andersson et al. 2004 s 11). 
 
Folkhälsoinstitutet (2001) menar att det från företagets sida är lönsamt att erbjuda 
träningsmöjligheter och uppmuntra medarbetarna till all tänkbar fysisk aktivitet. Detta 
eftersom både effektiviteten och motivationen i arbetet ökar. I längden är en person 
som håller kroppen och själen i form effektivare för organisationen än en medarbetare 
som inte gör det. Myndigheten påpekar även att regelbunden motion minskar 
långtidssjukskrivningar både av fysiska (t.ex. förslitningsskador) och psykiska (stress, 
utbrändhet) arbetsskador.  
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Cronsell et al. (2005) diskuterar flertal studier som ha visat ett samband mellan ökad 
syreupptagningsförmåga och förbättrad arbetsprestation/större effektivitet. En 
otränad person använder enbart 20-25 % av sin maximala syreupptagningsförmåga 
och är därför inte lika effektiv som en tränad person. Förutom att fysiskt aktiva 
medarbetare presterar bättre, löper de även mindre risk för att drabbas 
rehabiliteringsåtgärder vilket medför direkta och indirekta kostnader för företaget. Mer 
om detta under stycket Rehabilitering, längre ner i detta kapitel. 
 
En viktig del i ett effektivt friskvårdsarbete är hälsoprofilsbedömning (HPB). Metoden 
är vetenskaplig och har under 30 års tid beprövats i praktiken i mycket stor omfattning 
inom hälsoområdet. HPB innefattar bl.a. kartläggning av friskvårdbehov och åtgärder 
med uppföljning av friskvårdsinsatsernas effekter. Enligt tidigare forskning är 
individuella hälsosamtal det bästa sättet för att påverka människors livsstil. Denna 
metod förespråkar individuell livsstilsförändring via medvetandegörande 
kommunikation och är därför effektivare än en ökad allmän hälsoupplysning, när det 
gäller att påverka människors livsstil. Resultaten av hälsoprofilerna redovisas i 
utfallsgrupperna frisk- respektive riskgrupp. Friskgruppen innehåller personer med ett 
friskt beteende(bra eller mycket bra livsstil och hälsodata). Riskgruppen innehåller 
personer med ett hälsobeteende som innebär en ökad risk för ohälsa i framtiden. De 
individerna har därför ett behov eller stort behov av livsstilsförändringar eller åtgärder 
vilket minskar risken för att ohälsa uppstår i framtiden. (Andersson et. al 2004)   
 
Arbetsmiljö 
 
Den som huvudsakligen ansvarar för arbetsmiljön är arbetsgivaren men en samverkan 
med arbetstagaren är av betydelse för att åstadkomma en god arbetsmiljö (Zanderin 
2005). Enligt Arbetsmiljölagen (AML) skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som krävs 
för att förebygga att den anställde utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren skall 
också systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten för att säkerställa att 
lagstiftningen följs, utreda arbetsskador och se till att det finns en organisation för 
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för de anställda (Aronsson & 
Malmqvist 2002). 
 
Arbetsmiljöverket (2005) menar att faktorer som påverkar och har betydelse för 
ekonomin i arbetsmiljöfrågor är svåra att lista p.g.a. skillnader mellan olika 
arbetsplatser och organisationer. Detta försvårar framtagningen av en ekonomisk 
modell för att beräkna lönsamheten i ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Arbetsmiljöverket beskriver i sin rapport (2005) en studie av Axelsson(2000), vilken 
visade att god arbetsmiljö är en förutsättning för god kvalitet på företagets produkter. 
Av den anledningen gynnas organisationens nytta av en god arbetsmiljö. Ett effektivt 
arbetsmiljöarbete kräver förövrigt att företaget i första hand utreder vilka behov som 
finns på arbetsplatsen och därefter sätter in åtgärder. För att åstadkomma resultat i 
förbättringsarbetet krävs det att företaget har ett systematiskt arbetssätt.  
 
Aronsson & Malmqvist (2002) menar att förebyggande insatser vilka ska motverka 
funktionsnedsättningar oftast har karaktären av förbättrad arbetsmiljö och medför 
intäkter för företaget. Förebyggande insatser förhindrar uppkomsten av 
funktionsnedsättningar; upptäcker dessa tidigt samt startar en rehabiliteringsprocess 
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omgående. Detta ger en lägre kostnad för en given funktionsnedsättning samtidigt 
som nedsättningen får en mindre allvarlig karaktär. Resultatet av detta blir lägre 
kostnader för företaget. Ur företagsperspektiv är nackdelen med förebyggande insatser 
att kostnad per medarbetare blir hög. Detta eftersom företaget måste rikta dessa 
insatser till hela personalen då det inte kan i förväg veta vilka medarbetare som 
kommer råka ut för en funktionsnedsättning. Enligt författarna är de flesta satsningar 
på god arbetsmiljö ändå lönsamma för företaget eftersom produktiviteten stiger och 
frånvaron sjunker hos en stor del av personalen. 
 
Sjukfrånvaro, långtidsfrisk och hälsobokslut 
 
En medarbetares frånvaro från jobbet innebär ett flertal problem för organisationen, 
detta oavsett längden på och orsaken till frånvaron. Arbetsledaren måste flytta om 
personal, ringa vikarier, osv. (Liukkonen 2006). Förutom detta uppstår kostnader för 
företaget vid en medarbetares sjukfrånvaro. Företagets totala kostnader för 
sjukfrånvaro i form av t.ex. sjuklön, ersättare, produktionsbortfall och 
planeringsproblem uppgår till höga belopp. Därmed blir som sagt förebyggande 
insatser både billigare och effektivare för företaget än åtgärder i efterhand. 
Hälsofrämjande arbete anses vara ett redskap för att minska sjukfrånvaron och 
därmed skapa intäkter istället för kostnader för företaget (Folkhälsoinstitutet 2001). 
 
Från och med 1 juli 2003 blev privata arbetsgivare, kommuner och landsting skyldiga 
att redovisa uppgifter om anställdas sjukfrånvaro i årsredovisningen. Detta upphörde 
dock 1 januari 2011 genom lag om ändring i årsredovisningslagen (SFS 2010:1515).  
Information av ovanstående slag gör att intressenter och allmänheten kan se hur 
hälsostatusen är i en organisation. Förutom att en hög sjukfrånvaro kostar företaget 
dyra pengar ifråga om sjukskrivningar, rehabiliteringar och liknande, är en hög 
sjukfrånvaro avskräckande för framtida medarbetare. Hög sjukfrånvaro skvallrar om 
att något inte stämmer i organisationen t.ex. att företaget inte bryr sig om sina 
anställda eller att arbetsmiljön är dålig. Fastän arbetsgivare var skyldiga att redovisa 
sjukfrånvaro under denna period fanns det ingen entydig modell för hur ohälsotalen 
skulle läggas fram (Cronsell et al. 2005).  
 
Ett sätt att lägga fram ohälsotal är genom hälsobokslut vilket, enligt Liukkonen, är ett 
verktyg som ger en samlad bild av sjukfrånvaro, arbetsmiljö och konkurrenskraft i en 
organisation. Kärnan i hälsobokslutet är att uppnå ökad förståelse om hälsan i arbetet 
och arbetsmiljön (Liukkonen 2010). Liukkonen beskriver i boken Hälsobokslut – förslag 
till mätning, analys och diskussionsfrågor (2002) olika tillvägagångssätt för att upprätta ett 
hälsobokslut. Hon betonar att hennes förslag inte är det enda rätta och att de olika 
delarna av hälsobokslutet kan och ska justeras efter organisationens behov. Syftet med 
hälsobokslutet, enligt Liukkonen, är att öka förståelsen av hur hälsa bibehålls, påverkas 
och ibland försvinner i arbetet. Aronsson & Malmquist (2004) beskriver hälsobokslut 
som en integrerad del i organisationens ordinarie bokslut. Hälsobokslut ska bestå av 
tre delar: hälsoberättelse, statistik och nyckeltal samt uppdelning i olika kategorier. 
Författarna menar att utöver den egna organisationen finns det många olika 
intressenter som kan ha nytta av informationen i ett hälsobokslut. Syftet med 
hälsobokslutet enligt författarna är att skapa information som påverkar hur 
hälsofrågorna hanteras på arbetsplatsen. 
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Sjukfrånvarons höga kostnad blir en drivkraft som får organisationer att sätta upp mål 
om att sänka sjukfrånvaron eller att tvärtom mäta närvaron i form av antalet 
långtidsfriska (Hanson 2004). Detta är ett enkelt och tydligt mått, som kan fås genom 
organisationens personaladministrationssystem eller genom att göra en enkel 
enkätundersökning bland de anställda. En person är långtidsfrisk då han/hon varit 
anställd i minst tre år och inte varit frånvarande en enda dag p.g.a. sjukdom de senaste 
två åren (Johnsson et al. 2003). Hanson (2004) menar att begreppet är bristfälligt 
eftersom tillfälliga sjukdomar t.ex. vinterkräksjukan, influensa, matförgiftning och 
liknande påverkar summan av antalet långtidsfriska. Dessa medarbetare är ändå friska i 
allmänhet men syns inte i statistiken p.g.a. tillfällig sjukdom. Begreppet kan även göra 
att människor går till jobbet med ohälsa i kroppen istället för att sjukskriva sig, vilket 
resulterar i oönskad sjuknärvaro. 
 
Rehabilitering 
 
Arbetsgivaren har, enligt lagen om allmän försäkring (SFS 1962:381) ett 
förstahandsansvar att uppmärksamma och utreda den anställdes behov av 
rehabilitering, samt att sätta in nödvändiga åtgärder. Sådana åtgärder kan vara: 
arbetsprövning, arbetsträning, utbildning, omplacering, etc. Oavsett åtgärd ska syftet 

med den vara att den anställde skall kunna återgå till sitt arbete. Enligt 
Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Arbetsanpassning och rehabilitering” (AFS 1994:1) 
finns föreskrivet att en arbetsgivare är skyldig till rehabilitering även vid missbruk av 
alkohol eller andra berusningsmedel. Rehabilitering handlar inom arbetslivet om att en 
medarbetare som fått en försämrad funktion kan bibehålla eller återgå till sina tidigare 
arbetsuppgifter En medarbetare som drabbas av en funktionsnedsättning innebär en 
lägre produktivitet eller ökad frånvaro för företaget. Båda konsekvenser medför att 
företaget tappar kompetens. Rehabiliteringen skall då syfta till att återskapa denna 
kompetens och vid fullständig återskapning av kompetens har en fullständig 
ekonomisk rehabilitering skett. En framgångsfaktor för att nå gott resultat med 
rehabiliteringsåtgärderna är dock att de sätts in i ett så tidigt skede som möjligt 
(Aronsson & Malmqvist 2002). 
 
Direkta kostnaderna vid rehabiliteringsåtgärder är själva kostnaden av en viss åtgärd 
medan de indirekta kostnaderna kan vara allt från nyrekrytering och vikarielöner till 
kvalitetsförsämringar inom produktionen (Cronsell et al. 2005). Krafft (i Aronsson & 
Malmqvist 2002) menar att de ovan nämnda kostnaderna av funktionsnedsättning 
vanligtvis underskattas och företag väljer av den anledningen att avstå från 
rehabiliteringsåtgärder. Detta trots att åtgärderna hade kunnat generera en ekonomisk 
vinst för företaget och samhället. Författaren anser dessutom att rehabilitering vid rätt 
tidpunkt är nästan alltid lönsam och bör därför genomföras. 
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Lönsamheten av snabba rehabiliteringsåtgärder har sysselsatt flera statliga utredningar. 
Cronsell et al. (2005) anser att lönsamheten i rehabilitering är ett absurt faktum 
eftersom det innebär att ohälsa med alla dess konsekvenser för företaget redan har 
uppstått. Författarna menar att det bästa för alla parter är att så få rehabiliteringsfall 
som möjligt eller inga alls förekommer. De beskriver detta med: “Strikta ekonomiska 
argument talar för en investering i strategisk hälsofrämjande. Det är inte hälsa som kostar, det är 
ohälsa.” (Cronsell et al. 2005 s 43). 
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Empiri 
 

 
Kapitlet sammanfattar insamlad data genom intervjuer med fyra personer anställda vid företagen 
Billerud Gruvön och Stora Enso Skoghall.  
 

 

Billerud Gruvön  
 
Syfte och mål med hälsofrämjande arbete 
 
Syftet med hälsofrämjande arbete vid Billerud Gruvön är att erhålla friska medarbetare 
med en god kondition, vilka orkar utföra sina arbetsuppgifter. Företagets viktigaste 
uppgift är att tillverka papper och massa av den bästa kvaliteten och det är även deras 
konkurrensfördel gentemot övriga företag inom branschen. Denna uppgift kan enligt 
respondenter endast genomföras med friska medarbetare som har en god kondition, 
eftersom de med en god kondition presterar bättre i sina respektive arbeten.  
   
Hälsofrämjande arbete blir därför en resurs för Billerud Gruvön och dess anställda, 
både när det gäller att främja hälsa och främja en säker arbetsmiljö utan olyckor. 
Företagets absoluta fokus är att jobba i första hand förebyggande med hälsofrågor, 
dvs. förhindra att ohälsa uppstår. Målet är att bedriva så mycket förebyggande arbete 
som möjligt och så lite rehabiliterande och sjukvårdande arbete som möjligt. Flera 
yttre faktorer har dock påverkat Billerud Gruvöns arbete med hälsa under 2009. 
Finanskrisen har påverkat företaget, vilket medfört tuffa kostnadsbesparingar och 
uppsägningar av personal. Detta har bland annat medfört att antalet arrangerade 
friskvårdsaktiviteter minskat betydligt jämfört med tidigare år.  
 
Företaget har 2 övergripande mål med hälsa:  
 

1. Sjukfrånvaro skall understiga 4 % 
2. Andel långtidsfriska skall ligga på 35 % 

 
Förutom de 2 övergripande målen strävar också Billerud Gruvön efter att höja 
medarbetarnas medvetenhet om hälso- och arbetsmiljörisker. Det görs med 
information som är flytande i allt som FHV arbetar med.  Förhoppningen är att 
medarbetarna i framtiden ska använda den ökade kunskapen och medvetenheten och 
därmed bli bättre på att undvika hälso- och arbetsmiljörisker i sitt arbete. 
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Hälsofrämjande arbete i olika avseenden 
 
Friskvård 
 
Friskvårdens organisation består under 2009 av företagets sjukgymnast 
(friskvårdsansvarig) och 10 friskvårdsambassadörer. Sjukgymnasten är under 25 % av 
sin arbetstid ansvarig för Billerud Gruvöns friskvård och utbildar dessutom 
friskvårdambassadörerna som en av sina arbetsuppgifter. Ambassadörerna är 
medarbetare vars uppgift är att inspirera och uppmuntra företagets anställda till en 
hälsosam livsstil.  
 
Företaget räknar förövrigt på hur lönsamma friskvårdinsatserna är. Under 2002 gav 1 
satsad krona i friskvård 5 kronor tillbaka i form av sänkt sjukfrånvaro (mer om 
sjukfrånvaro på nästkommande sida). Företagets roll är att erbjuda möjligheter och 
uppmuntra de anställda när det gäller friskvård och hälsofrämjande aktiviteter, men 
det finns inga krav på deltagande. Företaget sponsrar dessutom med tävlingsavgiften 
till ett flertal motionslopp så som bl.a. Vårruset och Tjurruset i Karlstad samt 
Karlstads Stadslopp.  
 
Friskvårdsaktiviteter på Billerud Gruvön är populära bland medarbetarna men är 
beroende av företagets ekonomi. Under 2009 befann sig företaget sig i en svårare 
ekonomisk situation jämfört med under tidigare år, vilket innebar att antalet 
friskvårdsaktiviteter blev färre under året. Tidigare år hade Billerud Gruvöns 
friskvårdsambassadörer som uppdrag att anordna en fysisk eller kulturell 
friskvårdsaktivitet varje månad. Aktiviteterna har inneburit allt från skidåkning, bada i 
badhus, danskurs, skridskoåkning m.fl. 
 
I november 2009 anordnades i alla fall en stegtävling där alla som uppfyllde 5000 steg 
om dagen fick vara med i en utlottning av priser. Intresset var stort eftersom 602 av 
företagets 825 anställda anmälde sig till tävlingen. Kravet på antal steg ställdes 
avsiktligt på en medelmåttig nivå för att så många medarbetare som möjligt skulle 
uppmuntras till deltagande. Tävlingens syfte var förövrigt att öka deltagarnas fysiska 
aktivitetsnivå, samt skapa ett större socialt engagemang mellan dem.   
 
Förutom aktiviteterna och informationstillfällen försöker företaget skapa diskussion 
om hälsa i så stor utsträckning som möjligt. Ett exempel på detta var skyltarna som 
sattes upp vid hissarna, där medarbetarna blev uppmuntrade till att ta trapporna 
istället. Även om alla inte tog trapporna, lyckades företaget fånga deras 
uppmärksamhet och få igång en diskussion om hälsa. Konditionen betonas som en 
viktig hälsofaktor av respondenterna. Förutom att en god kondition medför att 
medarbetarna presterar bättre i sina respektive arbeten har det fler positiva effekter, 
enligt Cathe Karlsson. Det minskar risken att dö i förtid med 65-78 %, att sluta röka 
minskar samma risk med 50%.  
 
Billerud Gruvön blev förövrigt hälsodiplomerat i februari 2003 och samma år i 
december blev det utsett till årets friskaste företag med bl.a. motiveringen om att ha 
strategiskt friskvårdsarbete, välankrat i ledningen (Korpen 2010). 
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Arbetsmiljö 
 
Billerud Gruvöns vision är en arbetsplats där inga arbetsplatsolyckor förekommer. 
Respondenterna betonar dock att det aldrig kommer bli verklighet eftersom olyckor i 
arbetsmiljön alltid kommer att inträffa. Företaget eftersträvar istället att reducerade 
antalet olyckor i största möjliga mån. Detta är samtidigt en friskvårdsfaktor eftersom, 
ju mindre olyckor som sker desto friskare är personalen vilket i sin tur leder till mindre 
kostnader för sjukfrånvaro.  
   
Under de senaste åren har företaget fokuserat på förebyggande arbete inom 
arbetsmiljöområdet. Ett exempel på detta arbete är rapportering av tillbud. 
Tillbudsrapportering bidrar till att man upptäcker riskerna i tid och kan åtgärda dem. 
Detta främjar en säker arbetsmiljö och förebygger olyckor. Ett inkommet tillbud 
hanteras med att reflektera kring om det var ett vanligt mänskligt misstag som ofta inte 
går att åtgärda eller om det rör sig om en allvarlig brist som kan föranleda till allvarliga 
kroppsskador och behöver åtgärdas. På senare tid har rapportering av tillbud ökat, 
vilket ses som ett tecken på att arbetsmiljöarbetet ger resultat och har påverkan på de 
anställda. När en brist i arbetsmiljön upptäcks tillsätts en utredning av en expert för att 
finna en lösning och en åtgärd. Som exempel utreder sjukgymnasten eventuella brister 
i ergonomin.  
 
Det kommer införas ett nytt arbetsskadesystem den 1 januari 2010. Med detta system 
kommer hanteringen av arbetsskador och tillbud att bli mer systematiskt med krav på 
dokumenterad utredning och åtgärd. Närmaste chef får då som uppgift att följa upp 
och kontrollera effekten av en insatt åtgärd. 
 
En av de mest framträdande faktorerna som påverkar Billerud Gruvöns arbetsmiljö är 
skiftarbetet. Det är en speciell hälsofara för medarbetarna, eftersom det ökar risken för 
diabetes, högt blodtryck, sömn störningar, magbesvär, m.fl. Detta har 
uppmärksammats av samverkansgruppen som har tagit upp frågan om att införa ett 
s.k. skiftkörkort (utbildning om riskerna med skiftarbete för anställda) och ledningen 
har planer på att införa den utbildningen på obestämd tid. En annan viktig faktor för 
arbetsmiljön är att ha mindre arbetsgrupper under en chef.  
 
Sjukfrånvaro, långtidsfrisk och hälsobokslut 
 
Den totala sjukfrånvaron har minskat från 7,3 % år 2001 ner till 3,2 % år 2009. Cathe 
Karlsson nämner att det rör sig om mycket pengar som företaget sparat pga. sänkta 
sjukfrånvarokostnader (5 kronor tillbaka varje satsad krona i friskvård). 
Respondenterna nämner följande orsak till detta: Företagets kostnad för sjukfrånvaro 
motsvarar 10 % av den anställdes månadslön (10 % av månadslönen avsätts för 
sjukfrånvaro, med total lönekostnad 110 %). Av den anledningen är en av 
Gruvöhälsans viktigaste uppgifter att bidra till att hålla sjukfrånvaron under en 
bestämd nivå. Billerud Gruvön hoppas att de positiva sjukfrånvarosiffrorna visar att 
det arbete de lägger ner på förebyggande åtgärder påverkar. Respondenterna tror 
delvis att det även har skett en generell attitydförändring gällande hälsa ute i samhället, 
vilket också har påverkat sjukfrånvarostatistiken. Målet med sjukfrånvaro är att den 
alltid ska vara under 4 % då normal sjukfrånvaro för en medel svensk är mellan 2-4 %.  
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Alldeles för låga siffror är tecken på att många arbetar sjuka (sjuknärvaro) och det 
eftersträvas inte av företaget. 
 
Personer som haft fem sjukfrånvarotillfällen under den senaste 12-månadersperioden 
erbjuds en Hälsoprofilsbedömning (HPB) med hälsosamtal och provtagningar. Vid 
sex frånvarotillfällen blir man kallad till en HPB. Därefter görs en uppföljning vid ett 
rehabiliteringsmöte. Under 2009 har 3 personer kallats till hälsoundersökning på grund 
av korttidsfrånvaro. 
 
Billerud Gruvön använder sig av begreppet långtidsfrisk (som vi har beskrivit i 
teoridelen) för att mäta frisknärvaron i företaget. Målet är att 35 % av personalen ska 
vara långtidsfriska och Gruvön ligger för tillfället mellan 28-30 %. Respondenterna 
anser förövrigt att definitionen av långtidsfrisk enligt Johnsson et al. (2003) vara för 
strikt då de inte anser det vara rimligt att inte ha en enda sjukdag under två år.  De 
nämner även att Företagsläkargruppen i Sverige vill jobba fram en annan definition 
med minst antal sjukdagar under en 2-3 års period. 
 
Friskheten i ett företag kan enligt respondenterna även påverkas av andra faktorer 
vilka inte är direkt kopplade till hälsa. Ett exempel på detta är hur sjuknärvaron ökar i 
ekonomiskt tuffa tider. Medarbetarna är rädda för sina jobb och väljer att inte 
sjukskriva sig även när de är sjuka, vilket leder till missvisande statistik. Gruvön menar 
att det finns risk för att detta kan ha påverkat företagets sjukfrånvarostatistik under 
den ekonomiska krisen 2009. 
 
Gruvön arbetar med att sammanställa ett hälsobokslut utifrån Liukkonens och 
Aronssons respektive modell och med inslag av en egen modell. Hälsobokslutet består 
av bl.a. nyckeltal, hälsoberättelse samt diskussion. Syftet med hälsobokslutet är att lyfta 
fram frågor gällande personalens och företagets hälsa och välbefinnande. Ett av 
Hälsobokslutets mål är att ge indikationer på vilken hälsoutveckling företaget och dess 
olika avdelningar har från år till år. Bokslutet används för att identifiera ohälsofaktorer 
på bruket vilka man sedan försöker åtgärda. Senast upptäcktes att kollektivt anställda 
kvinnor hade högst sjukfrånvaro på företaget. Därför erbjöds dessa kvinnor 
hälsoundersökningar och utbildningen ”kvinna mitt i livet”. Bokslutet gör även att 
man kan urskilja friskfaktorer. För tillfället håller några studenter på och undersöker 
den avdelning i företaget som har högst andel långtidsfriska. När undersökningen är 
klar ska det utifrån resultatet analyseras och tolkas om det finns några friskfaktorer på 
avdelningen som kan användas på hela Billerud Gruvön, för att göra företaget friskare.   
 
Rehabilitering 
 
Rehabilitering omfattar en relativt stor del av Gruvöhälsans verksamhet, ca 25-30 %. I 
frågor om rehabilitering försöker Gruvön alltid erbjuda hjälp för vederbörande. Det 
gäller alla personer oavsett sjukdom eller åkomma. Om ärendet är beläget utanför 
Gruvöhälsans kompetensområde söker företaget en extern lösning som t.ex ett 
behandlingshem för missbrukare. Detta görs eftersom företaget anser underhåll av 
både människor och maskiner vara viktigt för företaget. De grundar detta på en 
ekonomisk aspekt: anskaffningskostnaden för en maskin gentemot en medarbetare. 
En medarbetare ”kostar” en halv miljon kr mer att anskaffa men samtidigt ligger den 
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årliga underhållningskostnaden på en betydligt lägre nivå jämfört med en maskin (0,04 
% kontra 3-7 %). 
 
Fokus ligger dock på att försöka förebygga dessa situationer, t.ex. har det under 2009 
regelbundet genomförts frånvarouppföljningar tillsammans med företagets tre 
rehabiliteringssamordnare. Meningen med detta är att tidigt fånga upp medarbetare 
med hög kort- eller långtidssjukfrånvaro. Genom att erbjuda dem 
hälsoundersökningar och andra aktuella aktiviteter för att motverka sjukfrånvaron, 
minskas risken för att rehabilitering behöver sättas in i ett sent skede.  
 

Stora Enso Skoghall 
 
Syfte och mål med hälsofrämjande arbete 
 
Stora Enso Skoghall har som vision att ha friska medarbetare hela vägen fram till 
pension. Däremot påpekar respondenterna att det aldrig kommer bli verklighet, 
eftersom ohälsa alltid kommer uppstå hos medarbetarna. Av den anledningen blir 
målet att bedriva så mycket främjande hälsoarbete som möjligt och så lite 
rehabiliterande- samt sjukvårdande arbete som möjligt. Pengar finns också att spara 
om företaget lyckas minska på det rehabiliterande samt sjukvårdande arbetet och 
istället främjar hälsa hos medarbetarna. För att kunna uppnå detta påbörjades arbetet 
med att jobba in ett hälsotänkande hos medarbetarna år 1995. Under samma år 
infördes även frivilliga individuella hälsoprofilsbedömningarna hos medarbetarna (mer 
om detta under rubriken friskvård).  Enligt chefen för FHV, Bertil Hyback så märks 
resultatet av detta arbete då FHV idag andelsmässigt arbetar mindre med sjukvård. 
Detta har åstadkommits genom att företaget lyckats skapa ett större hälsomedvetande 
hos sina medarbetare på senare år.  
 
Stora Enso Skoghalls vision är att vara det världsledande kartongbruket, vilket de 
anser sig vara. Enligt respondenterna måste företaget ha de bästa medarbetarna för att 
bibehålla sin position som det världsledande kartongbruket. Företaget måste erbjuda 
något som lockar, underhåller och håller kvar de bästa medarbetarna år efter år. Av 
den anledningen bedriver företaget hälsofrämjande arbete. Hälsofrämjande arbete i 
alla dess avseenden är i grund och botten ingen välgörenhet utan en del av Stora Enso 
Skoghalls affärsverksamhet.  Personalchefen förklarar: ”Vår uppgift som företag är att 
tjäna pengar och har vi en frisk och välmående personal har vi större möjlighet att tjäna pengar.” 
(Knut Evers 2009). 
 
Företaget har 2 övergripande mål med hälsa: 
 

1. Sjukfrånvaro skall ligga under 3 % (gemensamt mål inom koncernen) 
2. Andel långtidsfriska skall ligga över 40 % 
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Hälsofrämjande arbete i olika avseenden 
 
Friskvård 
 
Friskvården på företaget har en budget på ca 2 milj.kr (total budget för FHV 3,5 
milj.kr). Sjukgymnasten är under 25 % av sin arbetstid processägare för friskvården på 
företaget och utbildar dessutom Stora Enso Skoghalls hälsoinspiratörer vilka för 
tillfället är 18 stycken.  Skoghalls Bruks Fritidsförening (SBFF) tillsammans med 
Friskvården (en grupp medarbetare särskilt insatta i friskvård) och hälsoinspiratörerna 
har hand om företagets friskvårdsarbete vilket omfattar både kulturella och fysiska 
aktiviteter. De flesta aktiviteter som anordnas handlar dock om motion och kost 
eftersom det är viktigast, enligt respondenterna.  
 
Den allra viktigaste hälsofaktorn är konditionen och regelbunden motion (viktigare än 
att sluta röka med tanke på hälsovinningar). Av den anledningen lägger företaget en 
hel del tid och pengar på att försöka uppmuntra sina anställda till fysisk aktivitet. Det 
bedrivs även olika kampanjer på bruket, t.ex. motionskampanjer. Senaste kampanjen 
syftade till att minska midjeomfånget bland företagets personal. Enligt Bertil Hyback 
så behövs det, eftersom många har ett stillasittande jobb i kontorsliknande miljöer. 
Stora Enso Skoghall bedriver friskvård för att minska risken att rehabiliterings- och 
sjukvårdsåtgärder behöver sättas in till följd av livsstil och vällevnadsrelaterade 
sjukdomar hos medarbetarna. I dagsläget har friskvårdsarbetet varit så pass lönsamt att 
hälsofrämjande insatser har fokuserats mer på medarbetare med lägre intresse av hälsa 
och sport. Vid aktiviteter bildas lag utifrån deltagarnas förbättringspotential, där de 
med störst potential ingår i samma lag. Företagskulturen är sådan att 95 % av 
medarbetarna tycker friskvård är kul och vill ha kampanjer oftare, vilket företaget inte 
alltid har tid med. Förutom kampanjer och aktiviteter på bruket, sponsrar och 
uppmuntrar företaget även sina medarbetare till deltagande i t.ex. Vasaloppet och 
Karlstads Stadslopp. Alla genomförda friskvårdsaktiviteter finns samlade i en databank 
på nätet för bättre översikt och inspiration för framtida tillfällen.  
 
Arbetet med Stråkenshus Hälsprofilbedömning (HPB) började 1995. Det sker 
tillsammans med företagets hälsomodell (Hälsoprofilen) vilken omfattar fyra olika 
kategorier: promotion, prevention, sjukvård och rehabilitering. Med hjälp av denna 
modell indelas medarbetaren i olika kategorier både efter var den befinner sig i 
dagsläget och vart den skulle vilja befinna sig i framtiden, gällande sin hälsostatus. 
Denna profil är tänkt att vara så konkret som möjlig, enligt Hyback för att personalen 
ska kunna ta till sig informationen och få förståelse för sitt hälsotillstånd. HPB görs i 
samband med en hälsokontroll, vart 5:e år som är valfri men enligt Hyback råder 
väldigt grupptryck bland medarbetarna, att genomföra kontrollen. Tanken med 
hälsokontrollerna är att ”bevara det friska friskt.” (Bertil Hyback 2009). HPB 
sammanställs även avdelningsvis vilket gör att olika avdelningar kan jämföras med 
varandra. För att motivera medarbetarna visar man olika diagram och grafer över 
deras HPB resultat. Detta ska även bidra till att medarbetare lättare tar till sig kunskap 
om sin egen hälsa. Hälsosamtal ingår i HPB där information om rökning och 
kostrådgivning ges.  
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Arbetsmiljö 
 
Hälsofrämjande arbete avser även ett aktivt arbete för att skapa en säker arbetsplats. 
Övergripande målet med arbetsmiljö är att bruket ska uppnå 365 dagar i följd utan 
olyckor som leder till sjukfrånvaro. Med tanke på de stora säkerhetsriskerna inom 
branschen bedrivs ett aktivt arbete med OHS (Occupational Health & Safety) på Stora 
Enso Skoghall, vilket innefattar frågor om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.  
Enligt Knut Evers (2009), är OHS oerhört fokuserat på koncernnivå idag som 
framgångsfaktor för koncernen på marknaden. Att företaget bedriver en sund 
verksamhet som innehåller låga sjuk- och olyckstal är därför viktigt för att få de 
ansvariga beslutsfattarna för investeringar inom koncernen att visa ett intresse (och 
därmed investera) för Stora Enso Skoghall. Det är en ständig kamp om 
investeringspengar i en stor koncern och då produktionsanläggningar är kostsamma 
att genomföra tas investeringsstöd från koncernnivå gärna emot av företaget. 
 
Organisationen arbetar ständigt för en säkrare arbetsplats och enligt dem skall säkerhet 
alltid komma före alla andra krav. Företaget menar att medarbetarskap och ledarskap 
garanterar en hälsosam och produktiv arbetsmiljö (Stora Enso 2010b).  
 
Arbetet med arbetsmiljö omfattar bl.a. olika projekt om buller, ergonomi, m.fl. och 
bedrivs systematiskt. Två skyddsingenjörer har uppgiften att granska den tekniska 
aspekten av arbetsmiljön och se till att arbetsplatsen möter de ställda kraven i AML 
(Arbetsmiljölagen 1977:1160). 
 
Rapportering av tillbud är avgörande för att få tillförlitlig statistik om Stora Enso 
Skoghalls aktuella säkerhetsbrister. Eftersom ett tillbud skulle kunna resultera i ett 
olycksfall nästa gång det sker är det därför viktigt att tillbudet i fråga utreds. Orsaken 
till tillbudet kan bero på olika saker, t.ex. mänskliga faktorn, arbetsmiljön eller 
beteendemässiga fel (medarbetare som inte använder skyddsutrustning trots att 
säkerhetsföreskrifterna kräver det). Oavsett orsaken vill företaget ha tillbudet 
rapporterat eftersom organisationen får då statistik över vad tillbuden beror på och 
kan sätta in åtgärder utifrån det. På senare har Stora Enso Skoghall dessutom betonat 
att de vill ha så många tillbud som möjligt rapporterade. Tillbudsrapportering används 
som en bas för förbättringar i arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Tillbud lyfts upp i en 
tillsynsgrupp för att belysa bristerna och möjliggöra en framtida beteendeändring. 
Genom tillbud sammanställs även en strategi för hur säkerhetsföreskrifterna bör 
utformas.   
 
Knut Evers påpekar dock att företaget nästan har kommit så långt det går när det 
gäller att sätta upp skyddsräcken, skriva säkerhetsrutiner och ta hand om medarbetare 
som skadar sig. Enligt honom innebär det att säkerhetsarbetet enbart kan tas till en ny 
nivå genom beteendemässiga förändringar från medarbetarnas sida. Medarbetare som 
bryter mot aktuella säkerhetsföreskrifterna måste själva inse att deras beteende är 
farligt och kan leda till olycksfall.  
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Sjukfrånvaro, långtidsfrisk och hälsobokslut 
 
Sjukfrånvaro är en kritisk fråga för Stora Enso Skoghall. Under två år från 2007-2009 
har företaget lyckats sänka sin totala sjukfrånvaro med 2 % vilket medfört 
kostnadsbesparingar på ca 10 milj. kronor.  Bertil Hyback (2009) beskriver det med 
enkel matematik: ”Vi har en lönekostnad på 500 milj. kr. För varje procentenhet vi sänker 
sjukfrånvaron med sparar vi in 5 milj. kronor.”. Eftersom korttidssjukfrånvaro inte 
uppfattas som ett problem, lägger företaget fokus på att strypa tillflödet till 
långtidssjuka istället. Företaget försöker därför identifiera riskgrupperna med 
medarbetare vilka har stort behov eller behov av livsstilsförändringar eller åtgärder. På 
samma gång strävar organisationen efter att arbeta aktivt med hälsofrämjande åtgärder 
för att minska risken att medarbetare blir långtidssjuka. På det sättet hoppas företaget 
kunna pressa långtidssjukfrånvaron ytterligare. Korttidssjukfrånvaron har däremot 
legat och pendlat runt 1,5 % i många år. Respondenterna anmärker att denna 
sjukfrånvaro inte går att sänka mer eftersom det kan resultera i sjuknärvaro, vilket 
organisationen inte eftersträvar.  
 
Koncernen har som långsiktigt mål att den totala sjukfrånvaron ska ligga under 3 %.  
Stora Enso Skoghall kommer att nå det målet redan under 2009. I november månad 
låg den ackumulerade totala sjukfrånvaron på 2,54 % och slutlig siffra för året väntas 
ligga mellan 2,7–2,8 %. Företagets mål för 2010 är att ha en total sjukfrånvaro på 
högst 2.75 %. 
  
Begreppet långtidsfrisk är välkänt och välanvänt inom Stora Enso i Sverige och så 
även på Stora Enso Skoghall. Eftersom företaget bytte system för lönehantering och 
tidsredovisning för några år sedan, har de inte kunnat sammanställa statistik för 
långtidsfriska på senare tid. Siffran låg runt 40 % 4-5 år tillbaka och i dagsläget finns 
det planer på att ändra tidredovisningssystemet vilket gör att ny statistik kommer 
finnas inom snar framtid. Inom Stora Enso koncernen visade statistiken att bruken 
med inbyggd FHV hade högre andel långtidsfriska än de med inhyrd FHV (40 % 
respektive 27-28 %). Framtida målet för Skoghalls bruk är att ligga över 40 %. 
 
Gällande hälsobokslut så har inte företaget ett konkret sådant i dagsläget, men de 
sammanställer olycksfall, sjukfrånvaro och rehabilitering i separata dokument. 
Förhoppningen för Stora Enso Skoghall är att kunna knyta ihop säcken inom de 
närmsta åren och upprätta ett hälsobokslut. 
 
Rehabilitering 
 
Ett nytt rehabiliteringsprogram påbörjades den första januari 2008. Programmet 
innebär att sjukanmälan görs direkt till närmast berörda chef istället för FHV som 
tidigare. Syftet med programmet är att skapa närmare kontakt mellan den anställda 
och avdelningschefen för att få till en snabbare rehabilitering samt för att underlätta 
schemaläggningen ifall vikarier behövs. Bertil Hyback betonar även det ekonomiska 
incitamentet, där både arbetsgivaren, försäkringskassan och medarbetaren själv vinner 
på en snabb återgång till arbetet. 
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Även en rehabiliteringssamordnare, vilken har förtroende bland medarbetarna och 
cheferna, tillsattes med uppgift att följa upp och granska långtidssjuka. Syftet med 
detta var att jobba i positiv anda i en svår situation samt utreda mer noggrant när 
långtidssjuka medarbetare kan återgå till arbetet igen. Företaget ansåg även detta vara 
en del i arbetet för att få bra sjukfrånvaro statistik. Grunden för rehabilitering på Stora 
Enso Skoghall beskrivs: ”Vi ska alltid erbjuda människor en rehabilitering, så långt det är 
möjligt.” (Bertil Hyback 2009). Företaget ser ingen skillnad på att rehabilitera en dålig 
rygg och ett alkoholproblem. Därför rehabiliterar företaget sina medarbetare, oavsett 
åkomma.  
 
Om FHV vid Stora Enso Skoghall inte lyckas med att hjälpa en medarbetare avbryta 
ett missbruk på hemmaplan skickas personen till ett behandlingshem. 
Behandlingshemmet är kostnadsfritt för medarbetaren men för företaget innebär det 
en kostnad mellan 60’ – 90’ kronor. Respondenterna betonar att en sådan 
rehabiliteringsåtgärd trots kostnaden är befogad eftersom det gör att väldigt få 
medarbetare tvingas sägas upp pga. missbruk.  
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Analys 
  

 
I detta kapitel jämför vi och analyserar de två företagen utifrån uppsatsens frågeställning och syfte. 
Detta görs genom att empirin tolkas utifrån den tidigare sammanställda teori- och referensramen. 
 

 

Syfte och mål med hälsofrämjande arbete 
 
Fokus för Billerud Gruvön och Stora Enso Skoghall är att förhindra uppkomsten av 
ohälsa, istället för att ta itu med ohälsan när den väl uppstått. Empirin från vår studie 
ger antydningar om att organisationens nytta är det bakomliggande motivet för 
hälsofrämjande arbete hos de undersökta företagen. Genom att främja hälsa bland 
medarbetarna och därmed minska på rehabiliterings- och sjukvårdsarbetet med dess 
kostnader, kan företaget spara pengar betonar Stora Enso Skoghalls Bertil Hyback. 
Respondenterna från Billerud Gruvön ger liknande antydningar. Detta eftersom 
avsikten är att bedriva så mycket förebyggande hälsoarbete som möjligt och så lite 
rehabiliterings- och sjukvårdsarbete som möjligt. Eftersom pengar kan sparas om de 
undersökta företagen lyckas öka personalens friskhet, blir problematiken med ohälsa 
en viktig fråga att lösa för Billerud Gruvön och Stora Enso Skoghall. Därmed är 
motiven bakom införandet av hälsofrämjande arbete hos de undersökta företagen i 
enlighet med undersökningen av European Foundation (Wynne & Clarkin 1992 i 
Hanson 2004). Syftet med företagens hälsofrämjande arbete är alltså att förebygga och 
lösa olika problem i organisationen med organisationens nytta som utgångspunkt.   
  
Billerud Gruvön och Stora Enso Skoghall satsar i enlighet med Cronsell et al. (2005) 
även på socialt välbefinnande i sitt hälsoarbete. Detta görs i form av de kulturella 
friskvårdsaktiviteter som syftar till att öka sammanhållningen bland organisationens 
medarbetare. Om deras vinster ökar ännu mer i och med detta jämfört med om 
företagen bara hade satsat på fysiska aktiviteter har dock inte ingått i vår 
undersökning. Däremot påpekar de undersökta företagen betydelsen av friska 
medarbetare, i likhet med Folkhälsoinstitutet (2001). Stora Enso Skoghall betonar hur 
frisk personal är en viktig faktor för att kunna tjäna pengar och samtidigt fånga 
intresset hos de ansvariga beslutsfattarna för koncernens investeringar (mer om detta 
under rubriken arbetsmiljö). Vi drar jämförelsen till Folkhälsoinstitutets (2001) antydan 
om att företag vilka anser medarbetarna vara en viktig resurs, bör även se 
hälsofrämjande arbetets betydelse för företagets verksamhet och lönsamhet.  
 
Billerud Gruvön är mer indirekta i sitt uttalande gällande möjligheten att tjäna pengar 
till följd av en friskare personal. Enligt respondenterna kan kartong och massa av 
högsta kvalitet endast produceras av friska medarbetare med en bra kondition. 
Gruvöns viktigaste uppgift är just att producera papper och massa av högsta kvalitet, 
vilket generar intäkter åt företaget.  Hälsofrämjande arbete ger Billerud Gruvön 
friskare medarbetare, vilket i sin tur ger företaget större möjligheter att tjäna pengar 
eftersom företagets viktigaste uppgift kan genomföras. Enligt studiens empiri är det 
främsta syftet med hälsofrämjande arbete att gynna företagens produktion, vilken 
genererar intäkter till respektive företag. Syftet med hälsofrämjande arbete blir därmed 
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även att förbättra den inre kvaliteten i organisationen för att kunna åstadkomma en 
högre yttre kvalitet i form av produkter, i enlighet med Winroth och Rydqvist (2008).  
Detta betonas särskilt av Billerud Gruvön som understryker vikten av friska 
medarbetare för att kunna tillverka produkter av högsta kvalitet. 
 
Företagen är därmed medvetna om att friska medarbetare presterar bättre i sina 
respektive arbeten och skapar förutsättningar för ett effektivt arbete, vilket i sin tur är 
en förutsättning för lönsamhet, enligt Johnsson et al. (2003). Av den anledningen är en 
frisk medarbetare mer värdefull för organisationen jämfört med en som inte är frisk, 
vilket även Aronsson och Malmqvist (2004) poängterar.  
 

Hälsofrämjande arbete i olika avseenden 
 
Friskvård 
 
Både Billerud Gruvön och Stora Enso Skoghall försöker uppmuntra sina anställda till 
fysisk aktivitet. Detta beror bl.a. på att konditionen anses vara viktig för att 
medarbetare ska orka med sina arbetsuppgifter, i enlighet med definitionen av hälsa 
från Andersson et al (2004). Författarnas definition på hälsa innefattar bl.a. att en 
person ska ha tillräckliga resurser för att klara av vardagens krav, som t.ex. att orka 
med sina arbetsuppgifter. Kondition tillsammans med regelbunden motion betonas 
också som en viktig hälsofaktor av Billerud Gruvön och Stora Enso Skoghall. Det 
sistnämnda företaget bedriver bland annat motionskampanjer för att aktivera sina 
medarbetare fysiskt då flertal av de anställda har stillasittande arbeten. Stora Enso 
Skoghall bedriver också friskvård för att minska risken att rehabiliterings- och 
sjukvårdsåtgärder behöver sättas in till följd av livsstil och vällevnadsrelaterade 
sjukdomar hos medarbetarna.  
 
I enlighet med både Folkhälsoinstitutet (2001) och Cronsell et al. (2005) kan en ökning 
av medarbetarnas fysiska aktivitetsnivå öka effektiviteten i arbetet men framförallt 
minska sjukfrånvaron. Minskad sjukfrånvaro är huvudorsaken till att 
friskvårdssatsningar i företaget ofta resulterar i minskade kostnader på lång sikt. Stora 
Enso Skoghall betonar lönsamheten av deras friskvård och lägger fokus på 
medarbetare som ännu inte har visat stort intresse för företagets motionskampanjer.   
Lönsamheten av friskvårdssatsningar på Gruvön har varit tydlig när företaget räknat 
avkastningen på tidigare insatser. Trots den redovisade avkastningen på 5 kronor 
tillbaka på varje satsad krona, har företaget under 2009 valt att dra ner på 
friskvårdsaktiviteterna p.g.a. företagets svårare ekonomiska situation.  Det tyder på att 
ekonomi påverkar och är ett bakomliggande motiv till att satsningar på hälsofrämjande 
arbete i form av friskvård görs av de undersökta företagen.  
 
Andersson et al. (2004) menar att hälsofrämjande insatser i form av bl.a. friskvård är 
lönsammare än sena insatser såsom rehabilitering och att det därför finns starka 
ekonomiska argument för förebyggande underhåll av medarbetares hälsa. Detta kan 
kopplas till Billerud Gruvön och Stora Enso Skoghall vilka båda vill fokusera mer på 
ohälsoförebyggande arbete än rehabiliterande och sjukvårdande arbete. 
Friskvårdsaktiviteter är en vanlig företeelse på båda företagen, även om Billerud 



32 

 

Gruvön anordnade färre friskvårdsaktiviteter under 2009 på grund av sin ekonomiskt 
tuffa situation. Stora Enso Skoghall erbjuder friskvårdsaktiviteter såväl som 
motionskampanjer och utöver det hälsoprofilsbedömningar till samtliga medarbetare. 
Genom hälsoprofilen får företaget en utförlig bild av hälsotillståndet i organisationen, 
samtidigt som medarbetaren kan uppmuntras till en hälsosammare livsstil. På detta 
sätt satsar Skoghall på så tidiga och förebyggande insatser som möjligt vilket har störst 
ekonomisk genomslagskraft enligt Andersson et al. (2004). 
 
Arbetsmiljö 
 
Arbetsmiljöarbetet sker genom en samverkan mellan arbetsgivaren och arbetstagarna 
hos de undersökta företagen, vilket Zanderin (2005) anser vara viktigt. Detta görs 
främst genom tillbudsrapportering. Stora Enso Skoghall använder tillbud för att 
utforma säkerhetsföreskrifterna och Billerud Gruvön tillsätter en utredning vid ett 
inkommet tillbud för att eventuellt lösa problemet. Undersökningens empiri visar att 
arbetsmiljöarbete får särskild betydelse för dessa två företag p.g.a. hälso- och 
olycksriskerna som präglar den form av verksamhet som företagen bedriver. Färre 
olycksfall blir av den anledningen även en friskvårdsfråga för Billerud Gruvön och 
Stora Enso Skoghall eftersom färre olycksfall i arbetsmiljön leder till mindre 
sjukfrånvaro bland medarbetarna. Färre arbetsskador leder i sin tur till mindre 
produktionsstörningar vilket påverkar företagens produktion i positiv riktning. Detta 
kan därför kopplas till rapporten från arbetsmiljöverket 2005 vilken innehöll en 
rubricerad studie från Axelsson (2000), som visade på samband mellan god arbetsmiljö 
och god kvalitet på företagets produkter.   
 
Stora Enso Skoghall belyser samtidigt vikten av att bedriva en sund verksamheten med 
låga sjuk- och olyckstal, för att väcka intresse hos de ansvariga beslutsfattarna för 
investeringar inom koncernen. Det är en ständig kamp om investeringspengar inom 
koncernen samtidigt som produktionsanläggningar är kostsamma att genomföra, enligt 
respondenterna. Av den anledningen tar företaget gärna emot pengar från 
koncernnivå vilket gör att nödvändiga investeringar kan genomföras på Stora Enso 
Skoghall. Detta illustrerar tydligt hur motiven bakom arbetsmiljöarbete är grundade i 
organisationens nytta och hur detta påverkar de undersökta företagen, speciellt Stora 
Enso Skoghall. 
 
Sjukfrånvaro, långtidsfrisk och hälsobokslut 
 
Billerud Gruvön och Stora Enso Skoghall arbetar för att förhindra uppkomsten av 
sjukfrånvaro, men deras respektive arbetssätt skiljer sig åt. Stora Enso Skoghall arbetar 
aktivt med friskvård och erbjuder samtliga medarbetare en hälsoprofilsbedömning vart 
5:e år. Med detta arbetssätt hoppas företaget kunna pressa långtidssjukfrånvaron 
ytterligare, då korttidssjukfrånvaron inte uppfattas som ett problem. 
 
Billerud Gruvön arbetar mindre aktivt med friskvård pga. begränsad ekonomi, men 
sammanställer årligen ett hälsobokslut som identifierar företagets ohälsofaktorer vilka 
man sedan försöker åtgärda. Senast upptäcktes att gruppen kollektivt anställda 
kvinnorna hade högst sjukfrånvaro på företaget. Dessa erbjöds därför en 
hälsoprofilsbedömning och en utbildning. Företaget erbjuder i övrigt medarbetare 
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med 5 frånvarotillfällen under en 12 månaders period en hälsoprofilsbedömning. Vi 
tolkar att företaget använder hälsoprofiler för att undersöka och klarlägga orsaken till 
varför hög sjukfrånvaro uppstår hos dessa medarbetare.    
 
Sjukfrånvarons kostnader får de undersökta företagen att arbeta i förebyggande syfte 
för att undvika de höga kostnaderna som sjukfrånvaron för med sig, i enlighet med 
Folkhälsoinstitutet (2001). Vid långtidssjukfrånvaro eller andra fall när t.ex. sjuklön 
måste betalas av företaget och vikarier skall tas in för att ersätta den sjuka stiger 
kostnaderna snabbt i höjden för organisationen. Därför betonar myndigheten 
förebyggande åtgärder som ett medel för att minska sjukfrånvaron vilket blir både 
billigare och effektivare för företagen än åtgärder i efterhand.  
 
De undersökta företagen har ett företagsekonomiskt perspektiv på sjukfrånvaro, vilket 
tydliggörs av deras påståenden om att sänkt sjukfrånvaro innebär betydande 
ekonomiska besparingar. Vi tolkar att företagen arbetar för att sänka sjukfrånvaro eller 
att hålla den på en viss nivå, för att undvika sjukfrånvarons höga kostnader. Detta kan 
kopplas till Johnsson et al. (2003), vilka menar att sjukfrånvarons höga kostnad driver 
organisationer till att sätta upp mål för att sänka den eller mäta närvaro. Billerud 
Gruvön mäter både närvaro och sjukfrånvaro, det förstnämnda med hjälp av 
begreppet långtidsfrisk. Författaren menar att begreppet långtidsfrisk är ett enkelt och 
tydligt mått på antalet ”friska” medarbetare, något som respondenterna från Billerud 
Gruvön har synpunkter på, eftersom de anser begreppet vara för strikt. De får stöd i 
detta från Hanson (2004) som menar att tillfälligt sjuka medarbetare inte syns i 
statistiken vid användandet av detta begrepp. Stora Enso Skoghall menar att de ej haft 
möjlighet att sammanställa statistik för långtidsfriska under de senaste åren, p.g.a. bytet 
av tidredovisningssystemet. Enligt författaren skulle detta kunna lösas genom en enkel 
enkätundersökning bland medarbetarna, vilket Stora Enso Skoghall inte har 
genomfört. Trots avsaknaden av aktuell statistik är företagets framtida mål för 
långtidsfriska att ligga över 40 %, vilket är högre än Billerud Gruvöns framtida mål på 
35 %.    
 
Ett annat sätt att kontrollera hälsostatusen och sjukfrånvaronivån i en organisation är 
genom att upprätta ett hälsobokslut. Billerud Gruvön sammanställer som sagt årligen 
ett hälsobokslut vilket används för att identifiera ohälsofaktorer som företaget sedan 
försöker åtgärda. Stora Enso Skoghall sammanställer i dagsläget inget konkret 
hälsobokslut, men ordnar statistik om olycksfall, sjukfrånvaro och rehabilitering i 
separata dokument.  
 
Billerud Gruvöns hälsobokslut syftar till att ge indikationer på vilken hälsoutveckling 
företaget och respektive avdelningar har från år till år. Detta är i enlighet med 
Liukkonen(2010) som påpekar att hälsobokslutets syfte är att öka förståelsen för hur 
hälsa bibehålls och påverkas i arbetet. Billerud Gruvöns hälsobokslut avser även att 
utgöra underlag för planering, genomförande och uppföljning av vidtagna 
förändringar som påverkar hälsan i företaget. Detta överensstämmer med Aronsson & 
Malmqvists (2004) åsikter om hälsobokslutets syfte. Enligt författarna är syftet att 
skapa information som påverkar hur hälsofrågorna hanteras på arbetsplatsen, vilket 
företaget gör t.ex. genom att anvisa om de hälsofrämjande insatserna som görs är 
lönsamma. Genom hälsobokslutet får Billerud Gruvön en sammanfattande bild av 
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årets arbete med hälsofrämjande åtgärder samtidigt som en översiktbilds av 
organisationens hälsostatus erhålls. 
 
Rehabilitering  
 
Billerud Gruvön och Stora Enso Skoghall agerar båda inom lagens ramar när det gäller 
rehabilitering av sina anställda då de erbjuder rehabilitering oavsett åkomma, i enlighet 
med AFL (SFS 1962:381) och AFS 1994:01.  
 
Billerud Gruvön och Stora Enso Skoghall betonar båda vikten av att erbjuda deras 
anställda rehabilitering, så långt som möjligt. T.ex. i fallet med missbruk där både de 
undersökta företagen söker en extern lösning genom ett behandlingshem. Stora Enso 
Skoghall betonar att en sådan rehabiliteringsåtgärd trots kostnaden är befogad 
eftersom det gör att företaget tvingas säga upp väldigt få medarbetare pga. missbruk. 
Utifrån detta tolkar vi att rehabilitering är ett sätt för båda företagen att undvika 
nyrekrytering av personal med dess kostnader, vilket Aronsson och Malmqvist (2004) 
påpekar.  
 
Båda företagen har utvecklat rehabiliteringsprocessen genom att tillsätta 
rehabiliteringssamordnare. Billerud Gruvöns 3 rehabiliteringssamordnare genomför 
bl.a. regelbundna frånvarouppföljningar. Syftet med det är att tidigt fånga upp 
medarbetare med hög kort- eller långtidsfrånvaro och sätta in lämpliga åtgärder. På så 
sätt hoppas företaget kunna överföra dessa medarbetare från riskgrupp till friskgrupp 
enligt definitionerna från Andersson et al. (2004), eller påbörja en tidig rehabilitering 
vid behov. Vid Stora Enso Skoghall har en rehabiliteringssamordnare som uppgift att 
följa upp och granska långtidssjuka. Syftet med detta är att utreda mer noggrant när 
långtidssjuka medarbete kan återgå till arbetet igen. Detta är även en del i arbetet för 
att bättre sjukfrånvaro statistik, enligt respondenterna. Företaget införde även ett nytt 
rehabiliteringsprogram 2008, med syftet att få till en snabbare rehabilitering och 
underlätta för schemaläggningen ifall att vikarier skulle behövas. 
    
Med ovanstående analys tolkar vi att båda företagen strävar efter en så tidig och snabb 
rehabilitering som möjligt, i enligt med Aronsson & Malmqvist (2002). Krafft i 
Aronsson & Malmqvist (2002) anser även att rehabilitering vid rätt tidpunkt nästan 
alltid är lönsam för företaget samtidigt som kostnaden för funktionsnedsättningar ofta 
underskattas. Det går dock att diskutera huruvida rehabilitering är lönsamt för 
företagen. Fokus för Billerud Gruvön och Stora Enso Skoghall är trots allt att jobba 
mindre med åtgärder som tar itu med ohälsa när den har redan uppstått, vilket 
rehabilitering gör. Detta kan kopplas till Cronsell et al. (2005) som menar att 
lönsamheten i rehabilitering uppstår när företagen ser till att inga rehabiliteringsfall 
förekommer. För att uppnå detta betonar författarna investeringar i strategiskt 
hälsofrämjande arbete som lösningen på problemet. I likhet med detta har vår studie 
visat att Billerud Gruvön och Stora Enso Skoghall strävar efter att undvika 
förekomsten av rehabiliteringsfall, genom att fokusera på åtgärder som förhindrar 
uppkomsten av ohälsa och gör medarbetarna friskare. 
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Slutsats och diskussion 

 

 
Här sammanfattas det vi har kommit fram till med vår uppsats. 
 

 

Slutsats 
 
”Alla insatser som syftar till att bevara eller förbättra hälsan hos en individ eller en 
grupp individer.” - är vår definition på begreppet hälsofrämjande arbete som vi utgår 
ifrån i denna uppsats. Studiens forskningsfråga vilken nu skall besvaras är: 
 

Motiveras Billerud Gruvöns och Stora Enso Skoghalls hälsofrämjande arbete av 
organisationens nytta? 

 
Studien drar slutsatsen att hälsofrämjande arbete motiveras av organisationens nytta 
hos de undersökta företagen i enlighet med undersökningen av European Foundation 
i 1992 (Wynne & Clarkin i Hanson 2004). Organisationens nytta som motiv bakom 
detta arbete är centralt för de undersökta företagens hälsofrämjande arbetets innehåll, 
så som friskvård, arbetsmiljöarbete, hantering av sjukfrånvaro och rehabilitering. Syftet 
med företagens hälsofrämjande arbete är att erhålla friska medarbetare som orkar med 
sitt arbete. Detta ger båda företagen större möjligheter att tjäna pengar samtidigt som 
deras respektive kostnader för ohälsa i form av sjukfrånvaro och liknande blir lägre.  
 
Möjligheten att tjäna pengar betonas särskilt av respondenterna från Stora Enso 
Skoghall och är i linje med Hanson (2004). Enligt författaren så bedrivs 
hälsofrämjande arbete av företagen för att åtgärda eller förebygga problem eller 
utveckla organisationens befintliga resurser.  
 
För att få ett tydligare svar på vår forskningsfråga har vi under uppsatsens gång även 
undersökt hur de berörda företagen bedriver det hälsofrämjande arbetets innehåll i 
praktiken. Utifrån analysen av studiens empiri kan vi dra slutsatsen att företagen 
bedriver deras respektive hälsofrämjande arbetes innehåll ur ett företagsekonomiskt 
perspektiv. Av den anledningen är arbetet med hälsofrämjande arbete en del av de 
undersökta företagens affärsverksamhet och återigen motiverad av deras respektive 
nytta. 
 
I friskvårdsarbetets utförande reglerar ekonomiska motiv med organisationens nytta 
som utgångspunkt aktiviteternas omfattning. I arbetsmiljöarbetet ligger 
organisationens nytta bakom de uppsatta målen för en säkrare och därmed 
produktivare arbetsplats, vilket även leder till mindre sjukfrånvaro bland 
medarbetarna. I sjukfrånvarofrågan är kostnaderna för sjukskrivning och därmed 
organisationens nytta (i.o.m. sänkta kostnader) motivet bakom de uppsatta målen för 
att sänka sjukfrånvaro eller mäta närvaro. Sist men inte minst framträder 
organisationens nytta i rehabiliteringsfrågan där den bekräftar att 
rehabiliteringsåtgärderna med dess kostnader är befogade eftersom respektive företag 
undgår nyrekrytering av personal på detta sätt. Fokus för både Billerud Gruvön och 
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Stora Enso Skoghall är dock att arbeta andelsmässigt mindre med rehabilitering i 
framtiden.  
 

Diskussion 
 
För att avrunda studien ska vi reflektera kring den i teorikapitlet presenterade tidigare 
forskningen. Vi börjar med studien från Baicker et al. (2010) vilken visar likheter med 
båda de i denna studie undersökta företagen, då båda räknar på friskvårdens inverkan 
på företagens ekonomi i liknande termer som Baicker et al. (2010) har observerat i sin 
litteraturstudie. Det gemensamma verkar vara behovet av att se friskvården som en 
investering för företaget eftersom det räknas på avkastningen (hos Billerud Gruvön).  
 
Forskningen från Clark A.D. (2008) visar likheter med Stora Enso Skoghall där 
respondenterna betonar att företaget måste ha de bästa medarbetarna för att bibehålla 
sin position som det världsledande kartongbruket. Företaget bedriver därför 
hälsofrämjande arbete för att locka till sig och behålla kompetenta medarbetare, i 
enlighet med den ovannämnda forskningen.  

   

Effekterna av Billerud Gruvöns och Stora Enso Skoghalls friskvårdsaktiviteter kan 
liknas med forskningen från Bloom (2008) och dennes beskrivna resultat hos UPS. 
Trots att de i vår studie undersökta företag inte mäter friskvårdens effekter på 
produktiviteten har företagen sänkt sjukfrånvaron och arbetsskadorna, vilket enligt oss 
bör även ha effekt på deras respektive verksamheters produktivitet. De undersökta 
företagen visar förövrigt likheter i sättet att hantera friskvård på. Detta eftersom de vill 
erbjuda ett flertal aktiviteter för medarbetarna samtidigt som friskvårdsambassadörer 
används i friskvårdsarbetet.  
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Bilaga 

 

Diskussionspunkter 

 

Tycker du att FHV behövs på en arbetsplats och är den viktig? 

 

Varför är företagshälsovård och hälsofrämjande arbete viktigt, enligt dig? 

 

När påbörjades arbetet med företagshälsovård och varför? 

När blev FHV en integrerad del av företaget? 

När blev det en viktig resurs för företaget att ha hälsofrämjande arbete? 

 

Hur anser du att tillgången till FHV på arbetsplatsen påverkar de anställda?  

Vilken attityd har personalen generellt gentemot FHV och hälsofrämjande arbete? 

 

Hur jobbar ni med förbättring av arbetsmiljön på företaget? Vilka mål har ni? 

Hur involverad är personalen i detta arbete? 

 

Har du märkt av en attitydförändring gentemot hälsa hos de anställda? Har de blivit 

mer medvetna om sin hälsa och påverkande faktorer?  

 

Har sjukskrivningarna minskat? Andra mätbara effekter? Icke mätbara effekter?  

Långtidsfrisk – använder ni detta eller liknande begrepp? 

 

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/
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Har ni några mål för hälsofrämjande arbete? T.ex. att ni ska minska sjukskrivingen si 

och så mycket på ett antal år? 

 

Hur borde FHV fungera i framtiden enligt dig? Några ändringar i hur den fungerar? 

Något som bör få mer uppmärksamhet och lyftas fram?  

 

Anser ni att satsning på hälsofrämjande arbete ger en konkurrensfördel? Varför? 

 

Hur ser arbetet med hälsofrämjande ut på arbetsplatsen? 

- Friskvård 

- Rehabilitering 

- Hälsoinspiratörer 

- Rökning, alkohol, m.fl. 

- Den mest populära aktiviteten bland de anställda? 

 

Vad är det mest förekommande skadan/problemet som personalen vänder sig till 

FHV med? 


