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S A M M A N F A T T N I N G  
 

Den här uppsatsen redovisar resultatet av en undersökning som utgått från det allt mer växande intresset och 

förändrade attityden gentemot träning och hälsa i dagens samhälle och ämnar sätta den specifika situationen 

hos ett företag i relation till sociologiska teorier och tidigare forskning kring institutionalisering. Mer specifikt 

är undersökningen genomförd hos ett företag inom detaljhandeln med syfte att undersöka till vilken grad 

hälsopromotionen kan sägas ha institutionaliserats. 

 

Genomförandet bestod av en kvalitativ studie där närmare en tredjedel av arbetsstyrkan hos ett litet företag 

intervjuades, inklusive VD:n som även leder hälsopromotionsarbetet på företaget. Den frågeställning som 

utgicks från vid framtagning av en intervjuguide lyder - till vilken grad kan hälsopromotionsarbetet sägas ha 

institutionaliserats hos ett företag inom detaljhandeln? 

 

Resultatet visar att användningen av de förmåner som finns hos företaget är låg och att den största 

anledningen till det är tidsbrist. Det kommer även fram att en del av de regler som finns kring utnyttjandet av 

bland annat friskvårdstimmen utgör ett hinder för en del av de anställda. Med andra ord så har 

hälsopromotionen på arbetsplatsen institutionaliserats till låg grad. Intervjuerna visade tecken på att de 

anställda tänkte mycket på motion och friskvård men att de inte fick tid eller möjlighet till det på ett sätt som 

passar dem.  

 

Om företaget ska förändra den situation som finns idag så kan de ta fram en hälsopolicy och inkludera de 

anställda i det arbetet för att på så sätt förankra hälsopromotionsarbetet på alla nivåer i organisationen. De 

behöver även utvidga sin hälsosatsning till att inkludera flera alternativ, så att alla får chansen att delta. Ett sätt 

att nå dit är att utöka företagets verksamhet till att även sälja hälsokoncept för kontoret, på så sätt blir 

attityden till hälsopromotion mer naturlig då den kommer närmare företagets verksamhet och en ytterligare 

motivation för de anställda att “leva som de lär”.  

 

För framtida forskning vore det intressant att undersöka huruvida det är troligt att hälsopromotion kan ta en 

central plats och bli en naturlig del av företagets verksamhet eller om deras arbetsrutiner är ett allt för stort 

hinder för det samt att genomföra en undersökning bland föräldrar av vilken typ av stöd de skulle vilja få för 

att i större utsträckning få tid att utnyttja friskvård. 

 

Nyckelord: hälsopromotion, friskvård, institutionalisering, hälsopolicy 
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1  I N L E D N I N G  
 

Hälsa är ett omdiskuterat ämne i dagens samhälle. Aktiviteter som främjar hälsan får allt mer plats i media, 

vare sig det handlar om fysisk träning, kost eller kulturella aktiviteter som musik och konst. Kulturella 

aktiviteter kan kännas lite främmande i sammanhanget då den mest traditionella friskvården handlar om att 

må bättre med hjälp av konditionshöjande träning, vilket också var fallet i begynnelsen av friskvård i Sverige. 

Att utformningen av friskvård har tagit allt fler former grundar sig i att arbetssituationen idag är en helt annan 

och mer differentierad enligt Monica Kjellman, författare till boken “Minsta möjliga friskvård - och lite till” 

(2006). Kjellman är ergonom och sjukgymnast med många års erfarenhet av att arbeta med hälsa på 

arbetsplatser och förklarar att även om många fortfarande har fysiskt krävande jobb, så är det en mycket 

större del som inte har fysiskt krävande sysslor och som i vissa fall sitter still på en kontorsstol genom hela 

arbetsdagen. Dessa typer av arbeten ger istället en hög mental belastning, vilket också är en faktor att ta 

hänsyn till vid utformning av friskvård. 

 

Kjellman tar upp ett problem som vi har tagit fasta på inför den här studien, att många företags friskvård 

består av ett subventionerat träningskort (ibid., s. 13). Det föder ett problem för företag som vill satsa på 

friskvård och utnyttja det som ett medel för att lyfta företaget och dess anställda. Statistik visar att ungefär 40 

% aldrig har använt friskvård av olika anledningar, t.ex. att friskvården inte är anpassad efter individens 

behov, något som är viktigt för lyckad friskvård. Hon skriver att friskvården har störst chans att lyckas om 

chefen visar intresse för arbetet med hälsa och deltar i vissa aktiviteter (ibid., s. 14). Chefen, eller den 

friskvårdsansvarige, måste även acceptera att olika personer ligger på olika nivå och har olika intressen, vilket 

är viktigt att ta hänsyn till vid utformning av friskvård för att ge alla anställda möjlighet till att ägna sig åt 

sådant som de trivs med. Det är även viktigt att hälsopromotionen integreras inom flera områden inom 

företaget, de exempel som Anders Hansson (2004:169) tar upp är policy, kultur och värdegrund, kompetens- 

och bemanningsfrågor, organisering, ledarskap och personalutveckling. 

 

Hansson har även tagit fasta på att det pratas mer om hälsofrämjande arbete än vad som faktiskt genomförs. 

Författaren skriver att: “Det är nog svårt att finna hälsoplaner idag som inte beskriver en hälsofrämjande 

ambition och inriktning i sina texter. I vilken utsträckning planerna omsatts i konkret hälsofrämjande 

(salutogent) arbete varierar dock stort” (ibid., s. 48). 

 

Efter en observation av en träningsanläggning som en del av en tidigare kurs inom sociologi slog det oss att 

det var väldigt få som kom till gymmet som hade synbara behov av motion, dessutom väldigt få som såg ut 

att vara verksamma på arbetsmarknaden, baserat på ålder och klädsel såg de flesta ut att vara studenter. Det 
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kan finnas flertalet anledningar till den funna situationen, t.ex. att det är ett populärt studentgym, fel tid på 

dagen eller att det är just som Kjellman skriver - att många får gymkort men att de inte används (2006:13). 

Efter det beslöt vi oss att undersöka hur friskvårdsarbetet ser ut i praktiken på ett företag som arbetar med 

friskvård.  

 

1 . 1  S YFTE 

Med tankegångar om användning och utformning av hälsopromotion som utgångspunkt, samt intresse för 

hälsa i allmänhet vore det intressant att undersöka hur hälsoarbete fungerar i praktiken. Syftet med den här 

uppsatsen är därför att undersöka hur hälsopromotionsarbetet ser ut och fungerar i praktiken i arbetslivet. 

Problemområdet och den frågeställning som undersökningen utgår från presenteras närmare i nästa avsnitt. 

 

1 .2  PROBLEM OMRÅDE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Hälsopromotion är viktigt och ger positiv effekt på organisationers produktivitet genom ökat välmående hos 

de anställda. Det arbetet kan göras på flera olika områden och inkluderar bland annat träning, kost och miljön 

både hemma och på kontoret. Därför kan mängden friskvård variera kraftigt från att enbart involvera en av 

dessa och i låg grad, till att aktivt påverka de anställda och hjälpa de att förbättra sig på alla tre områden. Det 

är skillnad på att ge ut ett gymkort och en uppmaning att motionera, med att på arbetstid anordna fysiska 

aktiviteter samt ge föreläsningar i kost, träning, ergonomi och andra hälsofrämjande ämnen. För att större 

hälsopromotionsprogram ska gå att genomföra måste hälsopromotion vara ett väl etablerat fenomen på 

arbetsplatsen, samt vara allmänt accepterat och något som många deltar i, även nyanställda.  

 

1.2.1 SKIFTANDE MÅL FÖR HÄLSOPROMOTIONSARBETE  

I en stor undersökning av European Foundation 1992 undersöktes 1400 företag angående motiven de har för 

att arbeta med friskvård. Resultatet var att nästan hälften gjorde det för organisationens bästa, snarare än för 

individens. Två av orsakerna till att företag satsade på hälsoarbete var till exempel lagar och 

produktivitetsproblem, som båda syftar på att lösa problem i organisationen snarare än ett mer hälsosamt 

leverne eller säker arbetsmiljö för personalen (Hansson, 2004:166). 

 

Hansson presenterar även tre motiv för att arbeta med hälsopromotion (ibid., s. 168). Det vanligaste motivet 

är att sänka sjukfrånvaron, vilket nämns som ganska passivt. Ett mer aktivt motiv är att öka andelen 

långtidsfriska och ses som det mest proaktiva motivet. Det tredje och sista motivet är det som växer mest just 
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nu och handlar om att bevara och förbättra arbetsplatsens produktivitet med hjälp av bra arbetsvillkor och 

god hälsa. 

 

1.2.2 FRÅGESTÄLLNING 

Utifrån detta vore det intressant att undersöka hur hälsopromotion fungerar i praktiken, hur integrerad den är 

i en organisation inom detaljhandeln. Vi har därför valt följande frågeställning: 

● Hur djupt förankrat är hälsopromotionsarbetet i det vardagliga arbetet? 

● Hur får man hälsopromotion att bli en stabil och inbyggd del av organisationen? 

 

1 .3  DEFINITIONER 

Här följer några definitioner av begrepp som är centrala för den här uppsatsen och är viktiga att förstå 

innebörden av. 

 

1.3.1 FRISKVÅRD ELLER FÖRETAGSHÄLSOVÅRD? 

Friskvård och företagshälsovård är två begrepp som är väldigt snarlika. Friskvårdens mål är att motverka 

sjukdom samt hjälpa anställda med att äta hälsosammare och aktivera kroppen fysiskt, med andra ord den 

personliga hälsan (Prevent.se, 2011). Företagshälsovård är ett större område som arbetar med bland annat 

förebyggande åtgärder, men tar även hand om de som blivit sjuka och hjälper de att bli bra igen. Däremot är 

företagshälsovården väldigt inriktad på arbetsmiljön mer än på individens allmänna hälsa (Vårdguiden.se, 

2011). 

 

1.3.2 VAD ÄR HÄLSOPROMOTION? 

I Sverige används begreppet friskvård, men direkt översatt till engelska är betydelsen ett bredare begrepp. 

Närmast i korrekt betydelse ligger engelskans health promotion, eller hälsopromotion. Majoriteten av den 

forskning som finns på området är på engelska och rör därför snarare hälsopromotion än friskvård. 

Hälsopromotionen omfattar något mer än vad friskvården gör men i övrigt har de samma mål. 

Hälsopromotion kan enligt Hansson delas in i två grupper - sjukdomssynsätt och hälsosynsätt. Enligt 

sjukdomssynsättet är hälsa enbart frånvaro av sjukdom (Hansson, 2004:36), ett synsätt som Antonovsky vill 

ändra på och förespråkar istället hälsosynsättet och har infört begreppet salutogenes i området (ibid., s. 36). 

Salutogenes beskriver Antonovsky genom att anta en skala från sjukdom till välmående och ställer sig frågan 

“How can we understand movement of people in the direction of the health end of the continuum?” 

(Antonovsky 1996:14). Denna uppsats följer Antonovskys hälsosynsätt som även ligger till grund för den 

diskussion som förs i slutet av arbetet. 
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Ett annat sätt att definiera hälsopromotion finns i Ottawa Charter (WHO, 1986). De skriver att “Health 

promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve, their health.” För att 

förstå vad som krävs för att arbeta med hälsopromotion ställer Hansson (2004) upp tre frågor som förtydligar 

vad hälsopromotionsarbete går ut på: Vad är hälsa? Vilka förutsättningar bidrar till att hälsa utvecklas och 

bevaras? Hur får man till stånd en utveckling/förändring mot bättre villkor för hälsa? 

 

1 .4  DISPOSITION 

Inledningen ger en bakgrund till problemområdet som har undersökts samt har presenterat den frågeställning 

som uppsatsen ämnar svara på. För att underlätta för läsaren har även definitioner klargjorts. Härefter följer 

en genomgång av tidigare forskning inom, eller som gränsar till, problemområdet. När det teoretiska 

perspektivet som undersökningen utgår från har presenteras kommer frågeställningen att reformeras och 

uppsatsen övergår i att redogöra för den metod som har använts för att genomföra undersökningen, följt av 

en redogörelse för undersökningens resultat. Uppsatsen avslutas med en diskussion kring resultatet och 

tankar kring framtida undersökningar inom området samt slutsatser och praktiska implikationer för företaget. 

 

 

2  T I D I GA R E  F OR S K N I N G  O C H  
T E OR I  
 

Nedan följer en kort redogörelse av tidigare forskning inom området hälsopromotion och hur det kan 

institutionaliseras. Institutionalisering är ett komplext sociologiskt begrepp som kort kan sammanfattas som ett 

sätt att beskriva hur rutiner blir mer vanemässiga. Institutionalisering kommer att behandlas djupare i teorin 

och är ett intressant begrepp att undersöka i förhållande till syftet med undersökningen. 

 

De första två avsnitten av detta kapitel behandlar forskning som gjorts i USA där undersökningar gjorts efter 

att hälsopromotionsprogram genomförts och utvärderats. Det är viktigt att ha i åtanke att det amerikanska 

sjukvårdssystemet är annorlunda från det svenska och att det kan påverka hur programmen genomförts där. 

Det huvudsakliga intresset ligger emellertid i deras slutsatser kring hur hälsopromotion kan institutionaliseras 

och därför bedöms forskningen som relevant. Ett tredje avsnitt behandlar en avhandling som skrivits om hur 

hälsopromotion kan institutionaliseras i samband med utbildning som nyligen gjorts i Sverige. Till sist 

kommer olika teoretiska perspektiv på institutionalisering att presenteras följt av en reformerad frågeställning. 
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2 . 1  HÄLSOPROMOTIONSPROGRAMS INSTITUTIONALISERING INOM  SKOLAN 

Osganian, Parcel och Stone (1999) redovisar i artikeln “Institutionalization of a School Health Promotion 

Program: Background and Rationale of the Catch-on Study” en undersökning av institutionaliseringen av ett 

hälsopromotionsprogram (HPP) som genomfördes på 96 skolor fördelade i fyra delstater i USA under åren 

1991-1994. Programmet syftade till att främja hälsosamt beteende hos skolbarn för att minska deras risk för 

hjärt- och kärlsjukdomar och gick under namnet CATCH1. Programmet ansågs ha genomförts med framgång 

och forskarna ville därför göra ytterligare en studie för att undersöka under vilka förutsättningar ett sådant 

program institutionaliseras efter att det har avslutats. De utgår från Rogers diffusionsteori vilken menar att 

förändring sker stegvis i serier av processer och resultat, samt att det hela börjar med att något nytt, en 

innovation, introduceras. Författarna har justerat Rogers teori till att innehålla fyra steg, till skillnad från 

originalets fem, och lyder 1) utspridning (medvetande och motivation att använda nytt program), 2) införande 

(organisationen beslutar att använda programmet), 3) implementering (programmet sätts i bruk), samt 4) 

institutionalisering (programmet blir rutin under en period). Enligt författarna måste ett program genomgå 

samtliga fyra stadier för att bli effektivt och få genomslag. De menar även att när HPP genomförs så läggs 

mycket vikt vid införande och implementering, men mycket lite fokus läggs på att upprätthålla programmet 

över en längre tidsperiod. Vidare menar de att förutsättningar för att institutionalisering ska ske på skolorna 

inkluderar att ansvar för programmets bevarande fördelas på olika nivåer i organisationen, från lärare till 

kommun. Utöver detta påpekar de att programmets goda resultat (bl.a. förbättring i attityd och fysiologiska 

faktorer) påverkar programmets institutionalisering och fortsatta implementering. 

 

2 .2  KVANTITATIV UNDERSÖKNING AV INSTITUTIONALISERING AV HÄLSOPROMOTION 

I artikeln “A model for the institutionalization of health promotion programs” skriven av Robert M. 

Goodman och Allan Steckler 1989 beskriver författarna hur de genomförde en studie där de ville undersöka 

hur hälsopromotionsprogram institutionaliseras i organisationer. Undersökningen visade att majoriteten av 

dem som intervjuades främst berördes av hälsopromotionsprogrammet i sitt dagliga arbete och att de kunde 

behålla sina normala arbetsrutiner (eng. standard operating routines). Det är intressant att undersöka om 

situationen skiljer sig hos företaget i den här undersökningen, mot den i Goodman och Stecklers artikel. 

 

I en modell som presenteras av Goodman och Steckler presenteras några kritiska grundläggande villkor (eng. 

critical precursor conditions) för hälsopromotionsprogram (1989:70). Dessa heter med egen översättning från 

                                                        
1 The Child and Adolescent Trial for Cardiovascular Health 
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engelska: medvetenhet av problemet, oro för problemet, mottaglighet för förändring, tillgängligheten av 

lösningar, samt tillräckliga programresurser. För att skapa dessa underlättar det att ha en programförmedlare 

(eng. program champion) med 1) en strategisk position, 2) analytisk och intuitiv känsla i att identifiera de olika 

aktörernas ambitioner, samt 3) välutvecklad förhandlingsskicklighet som främjar koalitionsskapande (ibid., 

1989). Programförmedlaren hjälper även till att skapa ömsesidig anpassning av ambitioner (eng. mutual 

adaption of actors’ aspirations), vilket handlar om att olika aktörer som påverkar programmet måste ha 

förmågan att anpassa sina ambitioner efter andras ambitioner och enas om ett gemensamt mål med 

programmet. 

 

Den femte faktorn som tas upp är ömsesidig anpassning av normer inom programmet och organisationen 

(eng. mutual adaptation of program and organizational norms). I studien av Goodman och Steckler (1989) 

fann de två typer av anpassning, anpassning av ambitioner som tidigare nämnts, samt anpassning av normer. 

Anpassningen av normer, eller normativ anpassning, ökar programmets kompatibilitet med organisationens 

mål och kärnverksamhet (eng. a fit between the program and the organization’s mission and core operations), 

som är viktig för att programmet ska kunna institutionaliseras (ibid., s. 75). Dessa faktorer ligger i linje med 

vad denna undersökning ämnar undersöka.  

 

2 .3  HÄLSOPROMOTION -  EN SOCIOLOGISK STUDIE AV HÄLSOFRÄMJANDETS 
INSTITUTIONALISERING 

Peter Korp har gjort ett avhandlingsprojekt som dels behandlar vad hälsopromotion är ur ett sociologiskt 

perspektiv och dels utforskar frågan om den hälsopromotiva idén kan göras beständig inom hälsoområdet. 

Han har främst fokuserat på “hur ‘det nya’ inom hälsoområdet etableras i form av utbildning och 

yrkesverksamhet” (Korp, 2002:12). Han har gjort en enkätstudie som omfattade 118 tidigare studenter vid 

“Programmet i hälsopromotion” i Trollhättan/Uddevalla och har sedan följt upp med 12 intervjuer (ibid., s. 

17). 

 

Syftet med avhandlingen är “att studera institutionaliseringen av hälsopromotion som kunskaps- och 

verksamhetsområde.” (ibid., s. 16). Korp menar att i hans arbete avser institutionalisering en strävan att 

etablera och legitimera den hälsopromotiva idén i ett verksamhetsområde som etableras i rutiner och förgivet 

taganden och därför formas som ett självreproducerande system. Han utgår från att en 

institutionaliseringsprocess finns, men inte att den automatiskt leder till institutionalisering. Även i arbetet 

med denna uppsats görs antagandet att en institutionaliseringsprocess sker, där vad som ska undersökas är 

hur den ser ut och vart den leder. 
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I sin diskussion tar Korp upp olika drivkrafter och aktörer, professionalisering som institutionalisering, 

struktur, och om det är möjligt med en institutionaliserad ideologi inom hälsoarbete. Som drivkraft lägger han 

störst vikt vid det kulturella som drivkraft, då det främst handlar om en strävan att påverka och förändra 

vardagliga praktiker. Han benämner sitt fokus som “institutionalisering ‘underifrån’.“ (ibid., s. 209). 

Professionalisering i det här sammanhanget handlar om yrkesgruppens legitimitet och yrkesidentitet för dem 

som arbetar med hälsopromotion. Diskussionen fokuseras kring svårigheter att definiera en specifik 

yrkesgrupp, vaga ambitioner att uppnå detta samt att det finns problem med att reglera tillträdet till yrket då 

den hälsopromotiva kunskapsbasen tolkas som otydlig (ibid., s. 211). Denna del av diskussionen är inte av 

tyngsta vikt för uppsatsarbetet eftersom det främst berör dem som arbetar med folkhälsa, men tyder ändå på 

att institutionalisering av hälsopromotion är problematiskt, även för dem som har det som sin huvudsakliga 

uppgift. Det försvåras än mer när det inte är huvudsyftet med verksamheten utan måste kunna ta plats i sig 

självt. Vidare menar Korp att det är viktigt för institutionaliseringsprocessen att organisera och skapa 

beständiga strukturer. Det tydligaste problemet han nämner i frågan är svårigheter att inordna hälsopromotivt 

arbete i existerande organisatoriska och byråkratiska strukturer. Författaren poängterar att för kommuner har 

organisatorisk position, och villkor som omgärdar positionen, stark påverkan för möjligheterna att bygga upp 

ett fungerade folkhälsoarbete som inte är beroende av en enskild eldsjäl (ibid., s. 213). Han lyfter sedan frågan 

om institutionalisering till en högre nivå och talar om hälsopromotion som en institutionaliserad ideologi, 

som han menar har växt sig starkare under 90-talet. Det handlar inte längre om att enbart driva fram nya 

perspektiv och praktiker, utan också om de politiska och ekonomiska konsekvenser som hälsoproblem kan 

leda till. 

 

2 .4  TEORI 

Den forskning som just har presenterats har handlat om begreppet och fenomenet hälsopromotion, som är 

ett ämne som fått allt mer betydelse i dagens arbetsliv. Det som däremot saknas i den tidigare forskningen är 

kopplingen till sociologiska teorier kring de processer som finns på arbetsplatser. En av dessa som har 

bedömts som intressant i relation till hälsopromotion är institutionell teori. Enligt Eriksson-Zetterquist kan 

institutionell teori hjälpa oss att förstå sambandet mellan handlande i organisationer och det som tas för givet, 

hur organisationer påverkas av omgivningen och hur de kommer följa formella och informella regler snarare 

än att handla rationellt. Vidare menar hon att teorin ger en annan förklaring än den ekonomiskt rationella 

(2009:5f). I relation till hälsopromotion innebär detta att man bör se till ytterligare andra faktorer än rent 

ekonomiska då man exempelvis genomför ett nytt hälsopromotionsprogram. 
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2.4.1 INSTITUTIONER OCH INSTITUTIONALISM 

Inom sociologin definieras två typer av institutioner – formella och informella. De förra är institutioner som 

de flesta samhällsmedborgare känner till i form av lagar och förordningar som kontrolleras och upprätthålls 

av speciella organ och myndigheter. De informella institutionerna återfinns i sedvänjor och moral. Dessa 

återskapas av människor genom att de föreskriver hur vi ska bete oss i olika sammanhang, hur vi uppfostrar 

barn, osv. (Engdahl & Larsson, 2006:181). Det är främst de informella institutionerna som fokus ligger på i 

detta arbete. 

 

Engdahl och Larsson skriver även att det är möjligt att tolka organisationer och rörelser som ”spelare”, 

medan institutioner då blir ”spelets regler” (North, refererad i Engdahl & Larsson 2006, s. 181). Det innebär 

att hur organisationer agerar socialt kan kontrolleras och styras genom institutioner. Enligt Durkheim finns 

det sociala institutioner som ständigt påverkar individer och därigenom även organisationer då dessa är 

uppbyggda av individer. Institutionerna verkar med ett socialt tvång som kommer inifrån, av att individerna 

som samhällsmedlemmar upprätthåller gemensamma föreställningar och även följer praktiker som kommer 

ur dessa (Engdahl & Larsson, 2006:182). Korp skriver i sin avhandling att institutionsbegreppet används 

inom institutionell teori för att beskriva en form av social eller kulturell ordning som påverkar aktörers 

handlande. Han menar vidare att institutioner kan förstås som sociala praktiker som är legitima och stabila, de 

finns i ett givet socialt sammanhang och de föreskriver eller utesluter vissa handlingar och beteenden i olika 

grad (Korp, 2008:25f). Enligt Eriksson-Zetterquist visar en institution att det finns en organiserad och 

etablerad procedur som kommer att representera en social ordning (2009:15). Processen där en institution 

gradvis blir en mer organiserad och etablerad procedur kallas institutionalisering och tas upp i följande stycke. 

 

2.4.2 INSTITUTIONALISERING 

Gemensamma vanor och rutiner kan i viss mån vara institutionaliserande, vilket inträder då någonting 

upplevs hända oberoende av egen vilja. I Engdahl och Larssons redogörelse av Berger och Luckmanns 

forskning skriver de att när detta sker blir rutinen kognitivt och normativt legitimerad. Det betyder också att 

kommande generationer kommer att socialiseras in i samma vanor (Engdahl & Larsson, 2006:184). Enligt 

Berger och Luckmanns synsätt så fullbordas institutionaliseringen av ett beteende eller en rutin först då den 

förs vidare till annan part (Berger & Luckmann, 1998:74). Det synsättet kallas för en evolutionär produkt. Det 

betyder mer specifikt att institutioner växer fram med tiden genom känslomässiga processer (Engdahl & 

Larsson, 2006:184). Institutioner skapas omedvetet genom individers interaktion i en grupp. Det här synsättet 

stärks bland annat av att vissa primära sociala institutioner finns i flera skilda samhällen. Engdahl och Larsson 

nämner att det finns likheter mellan alla samhällen när det gäller institutioner som 1) reglerar familjen, 2) 

reglerar samhällena, samt 3) reglerar relationer mellan samhällen (ibid., s. 185). Vidare skriver de att “enligt 
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det andra synsättet är sociala institutioner tvärtom ett resultat av individers och gruppers medvetna rationella 

handlingar” (Knight & Sened samt Hechter m.fl., refererade i Engdahl & Larsson 2006, s. 184). Detta synsätt 

kallar de för det rational-choice-teoretiska synsättet. De menar att institutioner skapas för att gynna de som skapar 

institutionerna, till dessa hör också vissa regler om vad som händer vid brott mot dessa. Det handlar med 

andra ord främst om formella institutioner inom ramen för detta synsätt (Engdahl & Larsson, 2006:186). 

 

I takt med att rutiner blir mer invanda och till slut institutionaliseras kommer språket, eller diskursen, kring 

rutinerna även dem att påverkas. Fler och fler aspekter av ett arbete kommer att tas för givet i och med 

institutionaliseringen och inte förmedlas mellan parter som genomför ett gemensamt arbete. Även när det 

talas om en rutin utanför rutinens genomförande kommer vissa delar att tas för givet och inte vara en del av 

diskursen, vilket öppnar upp för att undersöka fenomenet institutionalisering genom att undersöka diskursen 

kring en aktivitet hos en grupp människor. 

 

Enligt Berger och Luckmann kan alla aktiviteter vi människor tar oss för bli vanemässiga. Det som upprepas 

inordnas i ett mönster som gör att det senare kan upprepas med mindre möda. Denna vanemässighet medför 

också att samma kraftbesparing kommer infinna sig även i framtiden. Författarna menar att dessa 

vaneskapande processer föregår alla typer av institutionalisering (2008:69f). Det kan således börja i mycket 

liten skala, för att sedan bli vanemässigt och slutligen förankras till den grad att det upplevs som självklart. De 

menar även att institutioner inte kan skapas på ett ögonblick, då de kräver en historia och att denna är 

gemensam hos aktörerna. Det går därför heller inte att förstå en institution till fullo utan att ha kunskap om 

den process som frambringade den. Genom sin existens kontrollerar institutioner det mänskliga handlandet 

då de ställer upp förutbestämda handlingsmönster. Författarna betonar att denna kontroll föregår olika typer 

av sanktionsmekanismer som under ett senare stadie kan tillkomma för att stödja institutionen (ibid., s. 71). 

De fortsätter med att påstå att när en del av den mänskliga aktiviteten, i detta fall hälsopromotion eller 

hälsopromotionsidén, har institutionaliserats är det detsamma som att ställa den under social kontroll. Att 

kontrollera detta med sanktioner görs enbart om institutionaliseringsprocessen är för svag och kräver mer 

stöd. 

 

Objektivitet betonas också av författarna vad gäller institutionalisering. På samhällsnivå innebär detta att det 

som är institutionaliserat upplevs som en objektiv verklighet då det har en historia som föregår individen och 

dennes minne, vilket gör att institutionerna upplevs som ”oförnekliga fakta” och har kraft nog att motstå 

individens försök att förändra eller undvika dem. Att individen inte förstår syftet med institutionen eller hur 

den fungerar minskar inte den objektiva verklighet som institutionen innehar (ibid., s. 78f). Vid anställning 

hos ett företag kan individen uppleva företagets institutioner som objektiva och svårföränderliga, men 
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framförallt svåra att undvika. Att de är svårföränderliga innebär dock inte att det är omöjligt att uppnå 

förändring, därför skulle det underlätta för en institutions framtid att vid anställning förklara för individen hur 

institutionen fungerar och varför, då motstånd lätt uppstår till något som inte känns självklart. Därför krävs 

det att institutionen förklaras och rättfärdigas genom legitimering. Författarna talar om ”legitimerande 

formler” som måste vara uttömmande och konsekventa för att de ska kunna övertyga de som sedan tidigare 

inte känner till institutionen (ibid., s. 78). För att nya individer ska anpassa sig till en institution krävs det 

oftast sanktioner, då det är mer troligt att man håller sig till ett program som man själv varit med och skapat 

än ett som skapats av andra (ibid., s. 79).   

 

Sedimentering är en annan del av institutionaliseringsprocessen som Berger och Luckmann beskriver, som 

också utvecklas av Tolbert och Zucker senare i uppsatsen. De menar att det är långt ifrån allt som bevaras i 

människans minne och med sedimentering menas i detta sammanhang att flera individers gemensamma 

upplevelser samlas i ett gemensamt kunskapsförråd (ibid., s. 84). För att detta ska föras vidare mellan 

generationer underlättar det att använda ett teckensystem, dvs. språket. Berättelser och skrifter kan således 

utgöra en brygga mellan generationerna och betrygga institutionens fortlevnad. Författarna skriver: 

 

Överföringen av innebörden av en institution baseras på det sociala erkännandet av denna  

institution som en ”permanent” lösning på ett ”permanent” problem i det givna kollektivet.  

Följaktligen måste potentiella aktörer när det gäller institutionaliserade handlingar systematiskt  

lära känna dessa betydelser (ibid., s. 87). 

 

Dessa betydelser måste individerna lära sig, helst genom upprepning och att de memoreras. Det är först då de 

kan överleva flera generationer.  

2.4.2.1 NYINSTITUTIONELL TEORI  

En vidareutveckling av den traditionella institutionalismen kallas nyinstitutionell teori. Stefan Tengblad 

(2006:6) skriver om olika inriktningar som forskare inom institutionell teori har på sin forskning och nämner 

områden som “hur organisationer anpassar sig rituellt till institutionella krav i syfte att uppnå legitimitet och 

resurstilldelning” (Meyer och Rowan), “hur institutioner byggs upp och reproduceras genom interaktion 

mellan individer” (Zucker) och “hur och varför institutioner sprids och drivkraften till att organisationer 

tenderar att efterlikna varandra” (Powell och DiMaggio). 

 

Meyer och Rowan skriver att det i moderna samhällen växer upp fler formella organisationer inom redan 

institutionaliserade områden, det leder enligt dem till att nya aktörer till och med kan påverka redan 

existerande företag att förändra sin verksamhet. Med andra ord så styrs företags verksamhet av omgivningen 
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och institutionella krav och genom att anpassa sig till dessa erhålls legitimitet samt ökad överlevnadsförmåga 

(Meyer & Rowan, 1991:41). Många organisationer är snabba att anamma innovativa produkter och tekniker, 

den snabba förändringen på marknaden skapar dock en konflikt mellan anpassningen till omgivningen och 

verksamhetens effektivitet. För att motverka detta skapas en lös koppling (eng. loosely coupled) mellan den 

formella strukturen och den faktiska verksamheten och är intressant i relation till hälsopromotionsarbete 

(ibid., s. 41). 

 

Meyer och Rowan skriver även om särkoppling (eng. decoupling) och att på grund av konflikter och 

effektivitetsminskning så särkopplas delar av organisationens struktur från dess aktiviteter. De fortsätter med 

att presentera fyra välkända egenskaper hos företag som beskriver särkopplingsprocessen. De är att 1) 

aktiviteter genomförs utanför chefernas kontroll, 2) mål görs tvetydiga och innehållslösa, 3) integration 

undviks och programgenomförande försummas, samt 4) mänskliga relationer görs väldigt viktiga. I och med 

särkoppling kan man se det som att det finns två organisationsstrukturer - den formella strukturen (som 

lättare kan anpassas till föränderliga lagar, normer och trender) och den informella organisationsstrukturen 

(som samordnar verksamheten). Det leder till att företag kan behålla sin tidigare struktur medan deras 

aktiviteter varierar beroende praktiska konsekvenser (ibid., s. 57f). 

 

2.4.3 FORMER AV INSTITUTIONALISERING 

Jepperson identifierar tre typer av ”bärare” av institutionalisering: formella organisationer, regimer och kultur. 

Han menar att diskussionen kring institutionalisering mestadels kretsat kring formella organisationer, t.ex. hur 

individens konformitet påverkas av arbetets organisering (1991:150). Korp sammanfattar dessa som olika 

sammanhang för institutionaliseringsprocesser, vilket innebär tre olika institutionella kontrollsystem 

(2002:31). Regimer som Jepperson talar om relaterar främst till centrala auktoritetssystem, med kodifierade 

regler och sanktioner, men som inte tidigare nått institutionalisering genom formella institutioner (1991:150). 

Det innebär att en ny verksamhet träder fram utan att först vara förankrad i de aktörer som berörs av 

förändringen. Ett typexempel utgör enligt Korp olika former av myndigheter (2002:31). Den tredje formen av 

institutionalisering som tas upp av Jepperson är kultur, med vilket det i detta fall menas regler, procedurer och 

mål som är oberoende av formella organisationer och påverkar praktiker i vardagen. Denna typ av 

institutionalisering skapar förväntningar på hur individer ska bete sig inom ramen för vardagliga rutiner och 

regler (1991:151). 

 

För att kunna se hur något nytt som införts har institutionaliserats eller om det kommer att göra det är det 

användbart att identifiera olika typer av bärare, men det är inte nödvändigt att institutionaliseringen begränsas 
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till endast en sådan. Vid undersökningen av företaget kan vi få en djupare förståelse för hur man ser på 

hälsopromotion genom att använda oss av Jeppersons olika former av institutionalisering.  

 

2.4.4 GRADER AV INSTITUTIONALISERING 

Att nya institutioner skapas kan ske samtidigt som andra upplöses. Jepperson menar dessutom att det är en 

relativ process. Den måste tolkas ur ett perspektiv i relation till dess specifika kontext, nivå i organisationen, 

centralitet, etc. (1991:146). Detta gör det svårt att bestämma tydliga gränser mellan institutionaliseringsgrader. 

Korp menar dock att det är viktigt att ha någon form av måttstock för att det ens ska vara möjligt att bedöma 

om något blivit institutionaliserat eller var i processen någonting befinner sig (2002:33). Jepperson skriver att 

”…one can perhaps best conceive of degrees of institutionalization in terms of relative vulnerability to social 

intervention” (1991:151), således, ju bättre en institution klarar konkurrens eller motstånd, desto mer 

institutionaliserad är den. Vidare menar Jepperson att en institution blir mer motståndskraftig om den ingår i 

ett nätverk av andra institutioner och att den blir mer infogad ju längre den funnits. Detta kan medföra att 

andra praktiker då har hunnit anpassa sig, eller att den tagit en mer central plats (Jepperson, 1991:151f). 

Dessutom menar författaren att ett ”förgivettagande” påverkar graden av institutionalisering. Om aktören tar 

institutionen för givet, är omedveten om den, kommer institutionen inte ifrågasättas och sannolikheten att 

den fortsätter vara institutionaliserad höjs. För arbetsgivaren vore det därför användbart att integrera 

hälsopromotion i verksamhetens övriga delar och det vore rimligt att anta att andra praktiker har hunnit 

anpassa sig, t.ex. att man har goda kunskaper om ergonomiska kontorsmöbler och därför använder dem. 

 

Enligt Tolbert och Zucker bör man utgå från tre begrepp för att förstå institutionaliseringsprocessen; 

habitualisering, objektifiering och sedimentering (1996:80ff). Deras arbete använder Berger och Luckmanns arbete 

som utgångspunkt. ”Habitualisering” syftar till ett för-institutionaliserat stadium där nya strukturer och rutiner 

för att hantera ett problem nyligen växt fram och ännu inte har antagit en långlivad form. Längre fram i 

processen sker objektifiering som innebär att de habitualiserade strukturerna antar en mer fast form. De 

upplevs som användbara av aktörerna och organisationer börjar tillämpa dem. I detta semi-institutionaliserade 

stadium utsätts strukturer för utvärderingar och bedömningar, varför de är kortlivade. Det slutliga stadiet som 

Tolbert och Zucker tar upp är sedimentering, som innebär fullständig institutionalisering. Alla strukturer når 

inte detta stadium. Strukturer som uppnått sedimentering visar spridning, har en historisk kontinuitet och kan 

leva i flera generationer, då de är oberoende av enskilda individer. Peter Korp behandlar Tolbert och Zucker i 

sin avhandling om hälsopromotionens institutionalisering och skriver 

 

Det är alltså nödvändigt att ’nymodigheter’ vid sidan av att de är effektiva och uppvisar  

goda resultat, har stöd från resursstarka aktörer som kan stödja och legitimera dem om  



 
16 

de ska kunna överleva länge nog för att formas till faktiska institutioner… (Korp, 2002:35). 

 

Det räcker således inte att en innovation är effektiv och fruktbar, det krävs att aktörer med rätt auktoritet 

visar sitt stöd med övertygelse. Innan undersökningen är förhoppningen att vi då kommer kunna få fram 

tillräckligt med information för att under bearbetningen kunna identifiera i vilket stadium hälsopromotionens 

institutionalisering befinner sig. 

 

2 .5  REFORMERAD FRÅGESTÄLLNING 

I problemområdet påpekades att individers arbetssätt påverkas av målen de arbetar mot, men att de även 

påverkas av hur omgivningen arbetar samt talar om arbetet. Därför kan man anta att institutionaliseringen av 

hälsopromotion på en arbetsplats påverkas av målen med hälsopromotionen och hur tydliga de är för de 

anställda. Efter att ha gått genom begreppet institutionalisering djupare preciserar vi här nedan den 

frågeställning som först presenterades i 1.2.2. 

● Till vilken grad kan hälsopromotionsarbetet sägas ha institutionaliserats hos ett företag inom 

detaljhandeln? 

 

 

3  M E T O D  
 

I det här avsnittet kommer det undersökta företaget kommer att presenteras samt hur undersökningen 

genomfördes i praktiken. Till sist kommer vi beskriva hur vi analyserade det insamlade materialet och 

beskriva vilka informanter vi hade att tillgå.  

 

3 . 1  METODVAL 

Den här studien baseras på en fallstudie. Valet att genomföra en fallstudie var i förhand självklart och 

motiveras med att det inom ramen för en C-uppsats inte är genomförbart att genomföra en tillräckligt stor 

studie som skulle kunna beskriva den allmänna situationen. Dessutom är en fallstudie lämplig när syftet är att 

undersöka en specifik arbetsplats. En fallstudie undersöker en liten del av ett område och söker ge en allmän 

bild av området utifrån ett eller ett fåtal sampel, skriver Ejvegård, som dock påpekar att nackdelen med en 

fallstudie är att det är svårt att dra allmängiltiga slutsatser då enbart en liten del av området är undersökt 

(1993:31). Däremot är det intressant att dra slutsatser kring den valda arbetsplatsen. 
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3.1.1 KVALITATIVA INTERVJUER 

Vi har som mål att intervjua personer på olika nivåer i företaget för att avgöra hur de ser på och talar om 

hälsopromotion för att senare med hjälp av teorier utforska om det har institutionaliserats eller inte. Vi har 

valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod eftersom vi tror att vi kommer 

närmare kärnan i ämnet genom att använda intervjuer samt eftersom vi tror att hälsopromotionens 

institutionalisering kommer påverka diskursen kring hälsopromotionsarbetet. Svensson och Starrin definierar 

begreppet som följer: ”Den [kvalitativa] typen syftar till att upptäcka eller definiera icke kända eller 

otillfredsställande kända företeelser, egenskaper eller innebörder.” (1996:53). Vidare menar de att den 

kvalitativa intervjun är icke-standardiserad, dvs. att man inte från början kan veta vad som är betydelsefullt. 

Intervjuaren måste känna av situationen och utveckla och följa upp vartefter intervjun fortgår (ibid., s. 56). 

Intervjuerna utgår från en intervjuguide, men följdfrågor för att förtydliga vad den intervjuade vill säga kan 

behöva utvecklas under intervjuernas gång. 

 

3.1.2 FÖRETAGET 

Undersökningen genomförs på ett litet företag som arbetar med att sälja helhetslösningar för 

kontorsinredning och har ett kontor med 16 anställda. Företaget hålls anonymt för att bevara anonymiteten 

hos informanterna då nästan en tredjedel av personalen blev intervjuad. Företaget säljer allt för kontoret, från 

skrivbord och ergonomiska stolar till mattor och gardiner. Företaget utformar inredningar efter bland annat 

människokroppens varierande förutsättningar. Allt detta tyder på att de tänker på anställdas hälsa hos sina 

kunder, därför vore det intressant att undersöka hur det återspeglas inom företaget i sig. 

 

De flesta som jobbar på företaget är säljare vilket betyder att de spenderar delar av sin arbetstid utanför 

kontoret. Detta gjordes klart redan vid den första kontakten då det inte fanns någon möjlighet att träffa 

någon av de anställda inom den närmsta veckan. Det faktum att de gör många kundbesök påverkar 

möjligheterna för friskvårdsinsatser på kontoret vilket ytterligare gör det intressant att undersöka hur de 

förhåller sig till friskvård och vilka åtgärder de infört för att hålla personalen frisk och kry. Den speciella 

situation de befinner sig i gör dem intressanta att undersöka eftersom de antas ha en väl utarbetad 

friskvårdsplan för att den ska fungera över huvud taget. Om de inte har det är det istället intressant att se hur 

det påverkar personalen och i vilken grad friskvården används.  

 

3.1.3 URVAL 

Populationen för undersökningen var väldigt begränsad då företaget har få anställda. Dessutom krävs det att 

personer med rätt position inom företaget intervjuas. De önskvärda positionerna var: 
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hälsopromotionsansvarig, chefposition, en nyanställd samt någon som jobbat där länge. Därför försökte 

personer väljas efter deras anställningslängd och position i företaget. 

 

Urvalet bestämdes delvis av tillgänglighet då majoriteten av arbetsstyrkan befinner sig på resande fot stora 

delar av arbetsdagen. Däremot har de uppsamlingsmöten veckovis då de många kommer in till kontoret. På 

grund av det är det inte vi som valt vilka som intervjuades. Till ansvarig kontaktperson på företaget 

framfördes önskemål såsom varierad anställningstid och ålder, olika ansvarspositioner samt att vi vill intervjua 

både män och kvinnor. Ett ytterligare önskemål var att personerna hade varierad aktivitetsnivå och 

träningserfarenhet. Utifrån detta samt vilka som var tillgängliga den dagen gjordes ett urval av 

kontaktpersonen. Totalt blev fem personer intervjuade. 

 

3 .2  ANALYSMETODEN 

För att kunna avgöra på vilket sätt hälsopromotionen kan sägas ha institutionaliserats på företaget användes 

diskursanalys. En diskurs är enligt Winther Jörgensen och Philips “ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (eller ett utsnitt av världen)” (2000:7). En diskursanalys är således en analys av talet och förståelsen av 

en värld eller en del av den. Hälsopromotionens institutionalisering kan antas påverka sättet som det talas om 

och ses på hälsopromotion, därför är det intressant att göra en diskursanalys av det insamlade materialet. 

 

Mer specifikt har undersökningen jämfört det språk som informanterna använt när de talat om 

hälsopromotionen på arbetsplatsen för att se om det finns några gemensamma mönster eller om det skiljer sig 

åt helt och hållet. Winther Jörgensen och Philips påstår att alla diskurser befinner sig i konflikt med andra 

diskurser och påstår vidare att det är ett viktigt fokus i analysarbetet (ibid., s. 54). Dessa eventuella mönster 

eller konflikter kommer att redovisas i kapitel 4. 

 

Ett viktigt begrepp inom diskursanalys är nodalpunkter. En nodalpunkt är enligt Winther Jörgensen och Philips 

“ett privilegierat tecken kring vilket de andra tecknen ordnas och från vilket de får sin betydelse” (ibid., s. 33). 

Några nodalpunkter identifierades i varje intervju för att se om det fanns likheter mellan dessa, vilket sedan 

gjorde det möjligt att analysera huruvida det enbart var diskursen kring hälsopromotion som skilde sig eller 

om intervjupersonernas bild av hälsoarbete helt och hållet skilde sig åt.   

 

3 .3  UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE 

Kontakten med företaget skapades genom bekanta med kontakter på företaget som efter en kort beskrivning 
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av studien föreslog företaget för att de arbetar aktivt med friskvård. Företaget är även intressant då de arbetar 

med kontorsutrustning och förmodligen har gedigen kunskap om ergonomi och arbetsmiljöarbete. 

Genomförandet av undersökningen har genomgått flera olika steg som kommer att presenteras i avsnitten 

nedan. De tar upp hur intervjuerna har förberetts samt hur intervjuerna har behandlats i efterhand.  

 

3.3.1 SKAPANDE AV INTERVJUGUIDE 

När företagsvalet var klart skapades en intervjuguide utifrån de områden som ansågs intressanta för att beröra 

faktorer som påverkar institutionaliseringen av hälsoarbete. Målet var att ingen intervju skulle bli längre än 30 

minuter för att inte ta upp för mycket tid av informanterna på deras arbetstid, med det i åtanke utformades 

intervjuguiden genom att endast innehålla frågor med stark anknytning till ämnet. Enligt Rautalinko (2007:82) 

är det lämplig längd på en intervju. Guiden inleder med korta frågor om informanten för att sedan gå djupare 

in på området hälsopromotion. Frågorna är öppna för att locka fram längre svar och låta informanterna tala 

så fritt som möjligt, men innehåller även några tänkbara följdfrågor som stöd för intervjuaren. Denna 

utformning stöds av Repstad (1999:64) som skriver att forskaren ska ha en mall för sina frågor, och samtidigt 

behåller ett flexibelt förhållningssätt under intervjun. 

 

Alla intervjuer inleds med att skapa en bild av hur informanten ser på hälsa och hälsoarbetet, vilket anses 

viktigt då det i stor mån påverkar personens deltagande i eventuella friskvårdsaktiviteter samt diskursen kring 

ämnet. Efter det blir målet att så snart som intervjuerna tillåter det komma in på det som anses vara 

undersökningens kärnfråga, hur hälsopromotionsarbetet ser ut på arbetsplatsen. Anledningen till att den ses 

som kärnfrågan är att det är en tydlig fråga som alla kommer kunna svara på. Dessutom kan det snabbt 

urskiljas hur bilderna de anställda har av hälsopromotionsarbetet på arbetsplatsen skiljer sig samt diskursen 

kring ämnet, vilket är kärnan i diskursanalysen. 

 

3.3.2 INTERVJUERNA 

Den intervjuteknik som valdes var att enbart en i taget sköter intervjun och intervjun spelades in. Repstad 

(1999:85) skriver att en av de negativa aspekterna att vara fler intervjuare är att informanten kan känna sig i 

minoritet. För att kunna lyssna på informanten till hundra procent togs minimalt med anteckningar under 

intervjun. Repstad menar att en av de främsta fördelarna med att spela in intervjun är att maximalt med 

uppmärksamhet ägnas till att lyssna på informanten (ibid., s. 70). Intervjuerna skedde på företagets kontor i 

Uppsala för att inte ta onödig tid i anspråk för informanterna, dessutom påstår Repstad att det blir lättare för 

informanten att slappna av i en miljö de redan är bekant med (ibid., s. 72). 
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Intervjuerna genomfördes den 30 november 2011 i företagets lokaler. Företaget säljer kontorsinredning och 

använder sina lokaler till att visa upp sina produkter i ett showroom vilket gjorde att det fanns gott om plats 

att sitta på som var avskilt från arbetsplatserna. Det bidrog till en öppen och bekväm miljö som 

informanterna kände sig hemma i. Intervjuerna hölls väldigt korta då de vid tidpunkten befann sig i sin mest 

hektiska period under året och säljarna som skulle intervjuas hade ont om tid. Längden på intervjuerna blev 

mellan 7 och 15 minuter, vilket är väldigt kort men under omständigheterna gick det inte att få till stånd några 

längre intervjuer. Dessutom var några av informanterna stressade vilket kan ha bidragit till att de höll sina svar 

korta, medan andra inte verkade så intresserade av ämnet och inte utvecklade sina svar i större utsträckning.  

 

3 .4  INFORMANTERNA 

Fem anställda på företaget deltog i undersökningen, tre kvinnor och två män. Kvinnorna var 37-55 år och 

männen var 41 respektive 50 år. Deras positioner var relativt homogena där fyra av fem var säljare på olika 

nivåer som inkluderade allt från privatkunder till återkommande och stora företagskunder. Den femte 

personen som intervjuades var VD, grundare, personalansvarig, m.m. Två stycken hade endast jobbat där i 

två år medan de andra hade arbetat i cirka tio år eller mer på företaget.  

 

 

4  R E S U L TAT  
 

I det här avsnittet presenteras resultatet av undersökningen. Det kommer göras genom att identifiera 

nodalpunkter utifrån vad intervjupersonerna (IP) berättar. Analysen kommer sedan baseras på 

nodalpunkterna som gör det möjligt att sätta intervjuerna i förhållande till varandra. Här nedan presenteras de 

olika nodalpunkterna samt hur de påverkar användningen av hälsopromotion hos de anställda.  

 

4 . 1  TID  

De flesta informanter påstår att de inte har tid att träna, eller att det är svårt att få tid till det. En 

intervjuperson säger att hon som säljare är väldigt stressad och skjuter gärna på träningen och tycker det är 

olämpligt att ta arbetstid till träning. En annan säger bland annat att hon brukar vara bra på att träna men att 

det ibland inte finns tid. Vidare säger hon att: 

 

Jag tycker om hälsa och träning osv. Men inget jag jobbar med här... jag försöker träna själv. Sen är det inte alltid som 
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det blir av för man har en massa arbetsuppgifter som man känner att man hellre måste får gjort för att slippa sitta 

kvar och bli klar. (IP3) 

 

Samma kvinna säger även att det hade varit lättare om friskvårdstimmen kunde utnyttjas i anslutning till 

arbetsdagens start eller slut, men det är inte tillåtet på företaget. Familjesituation med småbarn nämns som en 

annan anledning till att de inte hinner träna på ledig tid. En av männen nämner att han och ett par 

arbetskollegor brukade åka och spela badminton och äta frukost tillsammans innan arbetet men att det inte 

fanns tid till det när han fick barn. De verkar medvetna om att de har möjlighet att använda ett tillfälle i 

veckan att träna på arbetstid, men ingen av dem utnyttjar det. Anledningar som för mycket att göra eller att 

det känns pinsamt att ta sig den tiden kommer fram som anledningar till detta. Samma man använder 

friskvårdspengen och har ett gymkort men säger i intervjun att: 

 

Man hinner inte. Det kan nog kännas pinsamt ibland att man tar sig tid. Det skulle nog kunna förbättras. Ta sig 

den tiden liksom, åka iväg en timme. Men det är oftast alltid nånting som händer. (IP4) 

 

Det kommer även fram att flera inte är motiverade till att träna, då kommer de inte heller försöka hitta tid till 

träning, även om det skulle vara möjligt. Eftersom användningen av friskvårdstimmen på företaget är 

villkorad mot att även träna minst ett tillfälle utanför arbetstid så kan bristen på tid för träning även orsaka att 

träningen under arbetstid går bort. En annan aspekt är utformningen av friskvårdstimmen som verkar 

begränsa möjligheterna för de anställda att träna när det passar dem. Det är inte tillåtet att utnyttja 

friskvårdstimmen först eller sist på arbetsdagen utan den måste ligga mitt i, vilket verkar upplevas som ett 

hinder. Det kan tänkas att de har som mest att göra mitt på dagen och därför inte kan komma ifrån, utan 

hellre skulle kapa av en timme i början eller slutet av dagen. Detta skulle även kunna öka bekvämligheten att 

utnyttja friskvårdstimmen, till exempel om träningsanläggningen ligger på vägen mellan arbetsplatsen och 

bostaden.  

 

4 .2  LÅGT ENGAGEMANG I  HÄLSOPROM OTIONSARBETET 

Engagemanget för friskvård på företaget är väldigt begränsat att döma av intervjuerna. Det finns ingen som 

tar tag i att anordna aktiviteter och det kommer även fram att de saker som genomförs inte följs upp efteråt, 

som en stegtävling eller en läkarundersökning av Previa. En av intervjupersonerna berättar följande om 

läkarundersökningen: 

 

För ett år sen så gick vi på en hälsoundersökning och vi över 40 fick gå på extra koller, eller djupare koller. Där 
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konstaterade de att jag hade högt blodtryck och högt kolesterol. Det är ju såna jättevarningstecken egentligen, och jag 

kan tycka att dels ifrån Previa och även från arbetsgivare att man inte följer upp det [...] Skulle vara bra med lite mer 

engagemang från arbetsgivaren och lite mer push att delta i aktiviteter. (IP2) 

 

IP2 uttrycker en önskan om större engagemang från arbetsgivarens sida, något som även framkommer i andra 

intervjuer. Dessutom framkommer av IP4 att VD:n försöker se till att det finns alternativ för dem anställa 

men att han inte driver på dem att använda dem i någon större grad. 

 

[...] men jag tror han försöker se till så att det finns men han kan och vill nog inte driva det… [...] Han ser till så att 

det finns möjligheter i alla fall. (IP4) 

 

Samtidigt finns en allmän attityd till att det inte är genomförbart att få igång någon kontinuerlig aktivitet på 

grund av deras arbetssituation, vilken även är VD:s motivering på varför friskvården inte är mer organiserad: 

 

Sen deltar vi mycket sällan i korpen tramp eller den typen... vi har bedömt att vi är en liten organisation, många har 

eller har haft småbarn. Då blir det för många naturliga avhopp för att få nån större sammanhållning i det hela. (IP5) 

 

Att engagemanget för hälsopromotion verkar vara så lågt som det är kan ha många förklaringar. Mycket av 

det verkar ha att göra med tiden och arbetsbördan. Skulle det finnas mer tid att genomföra små projekt på 

sidan av sina ordinarie uppgifter skulle situationen förmodligen bli en annan. Det faktum att vissa aktiviteter 

inte följs upp tyder på att de aktiviteter som faktiskt genomförs inte har något större syfte än ge illusionen av 

att vara en engagerad arbetsgivare, vilket i längden kommer att urholka värdet av framtida satsningar.  

 

Även om bristen på engagemang först och främst verkar ligga hos företaget i helhet så grundar det sig i en 

brist på engagemang och motivation från individerna. IP2 svara på frågan om hon är engagerad i hälsoarbete 

med: 

 

Nej. Jag skulle vilja vara, men jag är ute och går en del. Men ingenting så där så att jag har något schema för 

träningen. Men jag promenerar för motionens skull. (IP2) 

 

Även om IP2 inte är intresserad av att motionera så finns även en del tankar och idéer om vad de skulle 

kunna göra på kontoret. Men här är det de övriga anställdas intresse som är hindret för att något ska hända. 

 

Men nu har vi sagt det igen att nu ska vi göra det. ‘Ja, men kör igång du så hänger vi på’ sa de andra då. Så att, ja, 
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man kanske skulle göra något sånt. Men det har inte blivit något organiserat. (IP2) 

 

Att motivationen är bristfälligt kan bero på att den förväntas komma ur individen själv utan direkt 

uppmuntran av ledningen. En av intervjupersonerna, som sitter på en chefsposition, menar att det man ska 

uppnå är inte att “hitta på saker” utan att motivera personalen till att utnyttja det. Detta verkar dock inte ske i 

någon större utsträckning. Samtliga är medvetna om vilka möjligheter som finns och att de har rätt att ta del 

av dem, men motivationen infinner sig inte. I ett fall efterfrågas kraftigare påtryckningar från ledningen, vilket 

för henne skulle höja motivationen.  

 

4 .3  INDIVIDENS ANSVAR 

Samtliga intervjupersoner nämner på olika sätt hur det är individens ansvar att träna och ta hand om sig själv. 

De säger bland annat: 

 

Det är väl vi som grupp, om vi har önskemål eller något. Sen är det upp till var och en. Det finns inga gruppinsatser 

eller någon lagidrott, allt ligger på individen själv att motionera. (IP1) 

 

Ja, det är väl upp till var och en det egentligen. Vill man har man möjlighet att gå och träna på arbetstid och allting 

sådär. Men det är ingenting sådär.. De vill ju att man ska friskvårda men det är upp till var och en att göra det. 

(IP2) 

 

Vissa verkar inte intresserade av att företaget tar en mer aktiv roll, medan andra ser det som fördelaktigt att få 

mer stöd från arbetsgivaren.  

 

 Jag känner inte att jag önskar mer eller saknar något. (IP3) 

 

Skulle vara bra med lite mer engagemang från arbetsgivaren att få de anställda att utnyttja de möjligheter som finns. 

(IP2) 

 

En stor del av intervjupersonernas fokus i frågan ligger på vilka möjligheter arbetsgivaren erbjuder, men att 

det sen är upp till individen att ta vara på dessa möjligheter utan att någon uppföljning görs. En 

intervjuperson berättar om en stegräknare de fick och att det skulle bli en tävling om vem som rörde sig mest. 

 

Vi fick det väl som present och så var det väl en liten tävling men… det rinner ju ut i sanden såna där tävlingar, man 
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jobbar på det men sen… Det vart nog aldrig nån riktig vinnare men vi försöker varje fall vara hälsosamma på 

företaget. (IP3) 

 

Att individen har ansvar för sin hälsa är naturligt; det är orimligt att kräva att ett företag ska lägga stor energi 

på att “läxa upp” sin personal i hur de ska leva hälsosamt. Det som blir problematiskt är när individen känner 

att de inte vet hur de ska gå till väga. De flesta intervjupersonerna är medvetna om hälsofrågor och har en idé 

om hur de ska göra för att bli hälsosamma, men det är samtidigt något som skvalar i bakgrunden och blir 

bortprioriterat när arbetet eller familjen hamnar i förgrunden. 

 

4 .4  SAMMANHÅLLNING 

En av intervjupersonerna nämner att sammanhållningen skulle bli bättre om fler gruppaktiviteter 

genomfördes eller om arbetsgivaren var mer aktiv och i större grad uppmanade till aktivteter. 

Intervjupersonen har tidigare deltagit i badminton en morgon i veckan med olika arbetskamrater och har 

följande tankar om att träna tillsammans: 

 

Jag tror att det underlättar om företaget har en policy eller har möjligheter för sina medarbetare att kunna delta, t.ex. 

man går ihop och får ett bättre avtal med ett gym eller så. Det tror jag absolut. Man hjälper varandra för att röra på 

sig, peppar varandra, flera följer med. (IP4) 

 

Om man gör nånting om man är flera så blir det en liten sammanhållningsgrej, att man har kul ihop. Det kan ju 

också vara en fördel. Om man tränar ihop. Man kanske jobbar ihop men man pratar om andra saker… själva 

sammanhållningen kan ju bli bättre. (IP4) 

 

Samma intervjuperson drar även resonemanget längre att detta inte bara är nyttigt för hälsan, utan även för 

företaget som en typ av reklam, något att locka med när de anställer ny arbetskraft. Det fanns även i andra 

intervjuer önskan om fler aktiviteter som alla medarbetare kan vara med på kontoret.  

 

Då pratade hon om vikten av att sträcka på sig och göra några gympaövningar förmiddag och eftermiddag. Det där 

har ju jag sagt några gånger att ‘men gud, ska vi inte ta några små korta gympapass i landskapet’ ungefär, men då 

har de bara skrattat åt mig. Men nu har vi sagt det igen att nu ska vi göra det. ‘Ja, men kör igång du så hänger vi på’ 

sa de andra då. Så att, ja, man kanske skulle göra något sånt. Men det har inte blivit något organiserat. (IP2) 

 

Viljan som uttrycks tyder på att om någon tar tag i att ordna gruppaktiviteter skulle det få flera positiva 
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effekter. Sammanhållningen och stämningen på kontoret skulle bli bättre, vilket i sig ökar den positiva 

effekten av aktiviteten till att även verka psykologiskt, det skulle mynna ut i både friskare och gladare 

medarbetare. Utifrån intervjuerna verkar det finnas en vilja till detta och skulle kunna bli ett återkommande 

inslag i arbetsdagen om någon tog tag i det, men intrycket var att det inte händer något om det inte sker på 

VD:s initiativ. 

 

4 .5  BRIST PÅ KONTINUITET 

I flera intervjuer kommer det även upp att det finns en hel del idéer men som rinner ut i sanden, såsom 

stegtävlingen eller badminton som dog ut när vår intervjuperson fick barn. 

 

Vi fick det väl som present och så var det väl en liten tävling men… det rinner ju ut i sanden såna där tävlingar, man 

jobbar på det men sen… Det vart nog aldrig nån riktig vinnare men vi försöker varje fall vara hälsosamma på 

företaget. (IP3) 

 

…men när jag slutade har det bara dött liksom. Det är ingen annan som har gått dit. I det var det ju jag som var 

eldsjälen. (IP4) 

 

Det gör att det är svårt att få till stånd några regelbundna gruppaktiviteter, något som förklaras med att många 

har barnfamiljer som tar upp mycket tid.  

 

Sen deltar vi mycket sällan i korpen tramp eller den typen... vi har bedömt att vi är en liten organisation, många har 

eller har haft småbarn. Då blir det för många naturliga avhopp för att få nån större sammanhållning i det hela. (IP5) 

 

Det beror även till viss del på den bristande motivationen som finns på arbetsplatsen och den kultur kring 

friskvården som skapats av VD:n. Det finns inte heller någon kontinuitet på de aktiviteter som har ordnats 

heller. Som nämndes under engagemang så genomfördes en läkarundersökning som det sen inte blev någon 

uppföljning på för att se om det blivit någon förbättring eller försämring, något som IP2 önskade:  

 

För ett år sen så gick vi på en hälsoundersökning och vi över 40 fick gå på extra koller, eller djupare koller. Där 

konstaterade de att jag hade högt blodtryck och högt kolesterol. Det är ju såna jättevarningstecken egentligen, och jag 

kan tycka att dels ifrån Previa och även från arbetsgivare att man inte följer upp det [...].  

 

Det verkar finnas en gemensam bild på kontoret att det inte går att göra något som är bättre än det är idag på 
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grund av rådande arbetsförhållanden i en organisation som denna, samt pga. att de anställdas 

familjeförhållanden ser ut som de gör idag. Det leder till att även om idéer dyker upp så är det ingen som 

verkar tro på att det håller i längden eller någon som har engagemanget att genomföra dem. Däremot verkar 

det finnas en hel del tankar och kunskap om hälsa hos de anställda, men det saknas en vilja att föra samman 

dessa och skapa något beständigt.  

 

 

5  D I S K U S S I O N  
 

Diskussionsdelen i den här rapporten kommer att börja med att sammanfatta resultatet av undersökningen 

som beskrevs i kapitel 4. Därefter sker en återkoppling till den tidigare forskningen och de teorier som 

presenterats i kapitel 2 i ett försök att svara på frågeställningen i avsnitt 2.5. Diskussionen avslutas med 

slutsatser kring resultatet, vilka praktiska implikationer dessa kan få för företaget samt några tankar kring 

framtida forskning. 

 

I teoriavsnittet presenterades teorier kring institutionalisering och tog upp vad det är, hur institutioner uppstår 

och vad det får för betydelse för organisationer där institutionalisering skett. Alla dessa har bedömts som 

viktiga för att få en bra förståelse för institutionaliseringens komplexa innebörd, men det kommer vara Berger 

och Luckmanns institutionaliseringsteori som utgör kärnan i diskussionen och avslutas med kopplingar till 

Rowan och Meyers syn på särkoppling samt Jeppersons definition av former och grad av institutionalisering.  

 

5 . 1  SUMMERING AV RESULTAT 

De nodalpunkter som identifierades utifrån intervjuerna hänger samman och bildar en helhet. Den här 

summeringen ämnar förklara hur de hänger samman och kommer fungera som en grund för kopplingen till 

de teorier och den forskning som presenterades i kapitel 2. 

 

Den största svagheten i hälsopromotionsarbetet på arbetsplatsen ligger i det allt för stora fokuseringen på 

individen. Hela ansvaret för att motionera och utnyttja de förmåner de har ligger på individen utan någon 

uppmuntran från arbetsgivaren. Det har lett till att motivationen och engagemanget för hälsopromotion har 

blivit väldigt lågt, något som även speglar sig i synen som många har på motion, speciellt på arbetstid där det 

kom fram att det kan kännas lite pinsamt att gå iväg och träna på arbetstid på grund av arbetsbördan. 

 

Däremot verkar det finnas en önskan hos några att situationen vore en annan. Det kom fram exempel på 
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att genomföra gemensamma små aktiviteter i form av gympa eller stretching på arbetstid. Det har en nära 

koppling till både sammanhållningen och bristen på kontinuitet. Denna typ av små, korta aktiviteter skulle 

stärka sammanhållningen på arbetsplatsen och skapa en mer lättsam arbetsmiljö, något som skulle kunna leda 

till en bättre kontinuitet om det uppskattas av majoriteten av de anställda. I dagens situation så måste någon 

engagera sig i att driva igenom dessa idéer. Den här typen av daglig aktivitet skulle kunna ändra de anställdas 

inställning till hälsopromotion och öka deras motivation att även utöva vissa aktiviteter utanför arbetet. 

Dessutom kommer tidsbristen på grund av arbetsuppgifter minska, vilken är den största anledningen till att 

friskvårdstimmen inte utnyttjas. 

 

Undersökningen visade att ett ökat engagemang från arbetsgivaren skulle få fler anställda att engagera sig i 

hälsopromotionsarbetet, vilket skulle skapa en bättre kontinuitet och en över lag bättre hälsa hos de anställda. 

Dessutom skulle dessa positiva effekter kunna få de som tidigare inte motionerade utanför arbetstid att inse 

hur mycket bättre man mår om man tränar och börja med det även dem. Detta skulle även ge företaget en 

bättre image utåt och en rad andra positiva implikationer som vi tar upp mer om i slutsatserna.  

 

5 .2  DISKUSSION AV RE SULTAT I  FÖRHÅLLANDE TILL TIDIGARE FORSKNING 

Nedan kommer undersökningens resultat att diskuteras i förhållande till de forskningsartiklar och 

avhandlingar som redogjorts för under tidigare forskning ovan. Vidare kommer resultaten diskuteras utifrån 

de teorier om institutionalisering som framförts för att så grundligt som möjligt besvara frågeställningen: Till 

vilken grad kan hälsopromotionsarbetet sägas ha institutionaliserats hos företag inom detaljhandeln? 

 

5.2.1 BRISTANDE INFÖRANDE AV HÄLSOPROMOTIONSPROGRAM 

I artikeln av Osganian, Parcel och Stone redovisas en undersökning av hur ett genomfört 

hälsopromotionsprogram inom skolan kan institutionaliseras. Företaget har inget uttalat 

hälsopromotionsprogram, men slutsatser som kan dras av forskarnas arbete är ändå meningsfulla. Det som 

framgår är att för att institutionalisering ska ske så underlättar det om det finns tydliga riktlinjer för vad man 

vill uppnå, genom att man; planerar, sprider medvetande om, inför, implementerar och utvärderar ett 

program. Företaget som undersökts i det här arbetet har en idé om att hälsa handlar om att ”må bra” och 

sättet de implementerar sina insatser är lika diffusa som definitionen. Det tycks vara svårt att framkalla styrka i 

det som de vill uppnå eftersom de inte har någon tydlig plan. Institutionalisering beskrivs här som att ett 

handlande blir en rutin under en period. För företagets del är friskvårdspengen det närmaste man kommer 

rutin, men eftersom det inte finns några krav på att utnyttja den är det lätt att det faller bort. Det viktiga här är 

inte att det är ett krav, utan för företaget att hitta ett sätt att motivera sina anställda att vilja utnyttja det de har 
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rätt till. Som det ser ut idag känner flera av de som intervjuades att de inte har tid att göra det, eftersom det 

blir en tidskonflikt. Problemet kan vara att den typen av friskvård som erbjuds genom friskvårdspengen 

förutsätter att man lämnar arbetsplatsen mitt under dagen och sedan kommer tillbaka. Om man tränar i en 

timme, kan avbrottet för att göra det bli upp till två timmar med resväg, ombyte, osv. Ett alternativ vore att 

erbjuda mindre aktiviteter, som kan göras vid sin arbetsplats. På så vis undviker man att de anställda tänker på 

friskvård som något krångligt som kräver avsatt tid. Författarna tar även upp vikten av att fördela ansvaret för 

programmet på olika nivåer. På arbetsplatsen leds all hälsopromotionsplanering av chefen som har hand om 

hela verksamheten, och vidare är det upp till de anställda själva att välja om de vill vara aktiva eller inte.  

 

5.2.2 MODELL FÖR INSTITUTIONALISERING AV HÄLSOPROMOTIONSPROGRAM 

Artikeln av Goodman och Steckler tog upp sex faktorer (normala arbetsrutiner, kritiska grundläggande 

villkor, programförmedlare, ömsesidig anpassning av ambitioner, ömsesidig anpassning av normer inom 

programmet och organisationen, samt programmets kompatibilitet med organisationens mål och 

kärnverksamhet) som de kommit fram till är viktiga för att ett hälsopromotionsprogram ska institutionaliseras 

och leva vidare. Undersökningen av företaget visade att deras arbete inte alls, eller i väldigt liten grad, följer 

dessa kriterier, vilket skulle förklara den inställning och låga användningsgraden av hälsopromotionen som 

resultatet visade. 

 

Hur arbetsrutinerna på företaget är utformade kommer att påverka hur hälsopromotionen fungerar. Därför 

krävs det att hälsoarbetet anpassas till hur de arbetar, vilket det inte är för säljarna i detta fall. Det kommer 

fram genom att de inte känner att de har tid att åka från arbetet för att träna när de har så mycket att göra 

som de har, en nämner även att det känns pinsamt. Chefen på arbetsplatsen verkar medveten om de kritiska 

grundläggande villkoren, vilka problem som finns samt effekterna av träning på kroppen. Han är dessutom 

villig att skapa förutsättningar för de anställda att ägna sig åt hälsopromotion, dock verkar han begränsad i sitt 

sätt att göra det på. Det verkar även som det är brist på tillgänglighet av lösningar, vilket mycket kan bero på 

bristen på engagemang hos de anställda. 

 

Det saknas även en utpräglad programsamordnare. VD:n har många ansvarsområden och borde därför hitta 

någon annan som han delegerar denna roll till, men även här är det bristande engagemanget ett hinder. En 

annan faktor som brister är den ömsesidiga anpassningen av ambitioner där VD:n har vissa ambitioner för 

friskvården medan de anställda har en annan syn på det. Huruvida anpassningen av normer inom 

programmet och organisationen är bra eller dålig kom det inte fram tydlig data på i undersökningen, främst 

eftersom det inte finns något program att tala om. Dessutom verkar det inte finnas någon koppling till 

kompatibiliteten med företagets mål och kärnverksamhet, visserligen använder de sina egna produkter. 
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Syftet med detta är dock att öka sin kunskap om produkterna för att utveckla bättre säljargument samt att visa 

upp möblerna för kunder på besök. Det används inte som en del av hälsopromotionsarbetet, vilket vore 

möjligt om det uppmärksammades. 

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån Goodman och Steckler dra slutsatsen att hälsopromotionsarbetet på 

arbetsplatsen kommer ha väldigt svårt att institutionaliseras, eller i så fall göra det i väldigt liten grad. Däremot 

finns goda möjligheter för dem att ändra på den situationen med några små förändringar, förslag på dessa 

kommer senare i diskussionen.  

 

5.2.3 HÄLSOFRÄMJANDETS INSTITUTIONALISERING 

Peter Korp undersöker en annan bransch, där hälsoarbete är den huvudsakliga sysslan, men stora delar av 

hans resultat även kopplas till hälsopromotion inom detaljhandeln. Som bekant lägger han fram kulturen som 

den största drivkraften för att genomföra saker på en arbetsplats. Hos vårt företag är inte friskvård en del av 

kulturen men har gradvis tagit plats i företagets struktur. Emellertid har det inte fått en viktig roll och blir 

därför inte en naturlig del av vardagen. Situationen hade sannolikt varit en annan om grundarna haft friskvård 

i tankarna redan från starten och integrerat den som en del av företagskulturen och -strukturen. 

 

Att döma av Korps resultat kommer det även ta lång tid innan friskvården blir en given del i arbetsdagen, om 

den blir det överhuvudtaget. Han påstår att det är viktigt för institutionaliseringen att skapa beständiga 

strukturer i organisationen, något som i dagsläget inte finns när det kommer till hälsopromotionen. De inte 

har någon nedskriven hälsopolicy eller annan formell plan för hur det arbetet ska bedrivas. Dessutom är det 

enligt Korp svårt att inordna hälsofrämjande arbete i existerande strukturer, men det skulle underlätta om de 

tog fram en tydligare och formell policy för hälsoarbetet som de anställda kan förhålla sig till. Det kan heller 

inte ses som speciellt märkvärdigt att företaget har problem med att få fler att utnyttja de möjligheter som 

finns då det enligt Korp till och med är svårt att institutionalisera hälsoarbete bland de som sysslar med detta 

arbete dagligen. 

 

5 .3  INSTITUTIONALISERING AV HÄLSOPROMOTIONEN HOS FÖRETAGET 

Denna del av diskussionen utgår från Berger och Luckmanns teori om institutionalisering som redogjorts för 

ovan. Syftet med det här arbetet är att undersöka hur hälsopromotionsarbetet ser ut och fungerar i praktiken, 

där fokus ligger vid att undersöka huruvida det kan sägas ha institutionaliserats. Det viktigaste som 

framkommit i undersökningen vad gäller detta är att hälsopromotionsarbetet, om man följer Berger och 

Luckmanns riktlinjer för vad institutionalisering innebär, inte är institutionaliserat i större utsträckning. Det 
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saknas två viktiga faktorer, vanemässighet och historicitet, varför hälsopromotionsidén inte förankras i det 

vardagliga arbetet hos företaget. 

 

Ett praktiskt problem med hälsopromotionen som uppmärksammats vid undersökningen är att det är svårt 

att upprätthålla kontinuiteten. Berger och Luckmann tar upp styrkan i vanemässighet och hur en vana med 

tiden kommer att göra en uppgift mer naturlig och mindre ansträngande att genomföra. De menar att 

vaneskapande processer föregår institutionalisering. För företaget innebär detta att det krävs en längre period 

av vaneskapande innan någon typ av institutionalisering kan äga rum. På företaget där undersökningen ägt 

rum tycks det inte finnas några egentliga vanor vad gäller hälsopromotion, varken gemensamma vanor för 

samtliga aktörer eller enskilda vanor bland individer. Tankar om hälsopromotion fokuseras på träning och 

fysisk aktivitet, vilket i sin tur ständigt sätts i relation till tidsbrist pga. arbetsuppgifter, familjeåtaganden och 

dylikt. En ytterligare aspekt som påverkar användningen av hälsopromotion är den lönemodell som säljarna 

arbetar mot. Tyvärr kom ingen data fram med avseende på säljarnas löner, men traditionellt jobbar säljare 

mot provision vilket skulle innebära att det kostar pengar att träna på arbetstid, även om arbetsgivaren tillåter 

det, vilket skulle leda till ett starkt motstånd att utnyttja den friskvårdstimme som erbjuds. 

 

För att vaneskapande ska ske kan det underlätta om företaget “sänker ribban” för friskvården och delar upp 

det i mindre delar. Det behöver inte vara vid fysisk aktivitet där tyngdvikten ligger, utan att tankar om hälsa 

och välmående ständigt är närvarande i företagsklimatet. På detta sätt sparar man även kraft i att det inte blir 

ett projekt varje gång man vill påminna varandra om betydelsen av hälsa. Olika sätt att nå detta tas upp i 

slutsatserna, ett av dessa är att ordna korta aktiviteter på arbetsplatsen där personalen gör något tillsammans, 

vilket skulle innebära att alla tillsammans ser till att skapa kontinuitet. Dessutom skulle tidsåtgången minska 

och därmed även känslan att mista dyrbar säljtid.  

 

Berger och Luckmann talar om historicitet, att det måste finnas en gemensam historia hos aktörerna, vilket 

idag inte existerar hos företaget. För att poängtera något som kan tolkas som gemensam historia kan man 

nämna de anställdas familjesituationer. Flera intervjupersoner talade om stressiga hemsituationer med 

småbarn och den intervjuperson som innehar en chefsposition berättade att dessa situationer utgjorde ett 

hinder för att få fram beständiga förändringar. Men det kan också bero på att man på chefsnivå väljer att tolka 

det som ett problem snarare än något man kan arbeta med och anpassa sig till. Det skulle vara lättare för de 

anställda att ta vara på hälsopromotionsidén om den var gemensam för alla som arbetar där. Flera 

knytpunkter skulle underlätta deras förståelse för vikten av hälsa och detta kan relateras till nodalpunkten som 

behandlar bristen på engagemang. Som det ser ut idag måste alla utgå från sin egen bild av hälsa och vad det 

innebär och i princip samtliga intervjupersoner tänker först och främst på träning när ämnet hälsopromotion 
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berörs. Ledningen skulle kunna ta steget att koppla hälsopromotion till mer än sjukdomsfrånvaro och träning. 

Av vad som framkom i intervjuerna verkade de allra flesta vara friska. Hade det funnits problem med hälsan 

hos flera hade det eventuellt kunnat bli en sporre att öka fokus på hälsa, då det vore något de hade 

gemensamt. En intervjuperson berättade att hon hade vissa hälsoproblem, men de övriga tyckte sig vara friska 

och en nämnde att det inte fanns några sjukskrivningar vid arbetsplatsen. Vid frågan om vad hälsa innebär för 

dem svarade de flesta att det handlade om att ”må bra”, men hade svårigheter att definiera det närmare. Vid 

påtryckningar att göra så kom de fram till att frånvaro av sjukdom var det viktigaste kriteriet. Att i stället anta 

en inställning som liknar Antonovskys där det inte enbart handlar om frånvaro av sjukdom, utan var man 

befinner sig på en skala mellan sjukdom och välmående, skulle göra hälsopromotionsarbetet mer 

betydelsefullt. Att ha flera knytpunkter skulle här innebära att man kopplar det till mer än träning och 

inkludera t.ex. kostinformation, sömn, stresshantering och andra aspekter som har med hälsa att göra. 

 

Kontroll är en central faktor inom institutionalisering där själva existensen av en institution utgör en form av 

social kontroll och frigör väg för förutbestämda handlingsmönster. Kontrollen hos företaget syns i en form 

av ”alla-gör-så”-attityd. Det har blivit en vana att man bortprioriterar sin rätt att nyttja friskvårdstimmen och 

träna på arbetstid. Av de nodalpunkter som framkommit i resultatkapitlet ovan är individens ansvar den 

punkt som närmast är knuten till kontroll. Detta motverkar snarare än främjar institutionalisering av 

hälsopromotionsidén. 

 

I det här arbetet där undersökningen genomförts med kvalitativa intervjuer som metod är det svårt att kunna 

urskilja eventuella legitimerande formler som också tas upp av Berger och Luckmann ovan. 

Institutionaliseringsprocessen har inte kommit långt vid det företag där undersökningen genomförts och 

därför blir det i det närmaste verkningslöst att eftersöka hur institutionen förklaras och rättfärdigas. Vad som 

däremot förtjänar utrymme här är tankegångar kring hur detta skulle kunna genomföras när företaget väl når 

denna nivå. Det kan vara tänkvärt för ledningen att fördjupa sig i ett bredare spektrum av argument till varför 

det är betydelsefullt att ha ett fungerande hälsopromotionsarbete, för att kunna förstärka personalens 

engagemang. En viktig legitimerande formel som företaget skulle kunna använda sig av är en hälsopolicy. Det 

krävs dock att personalen är med och påverkar innehållet i denna policy, det är trots allt dem det berör. Som 

nämnts tidigare är det även mer sannolikt att policyn institutionaliseras om de som berörs är med och skapar. 

En annan effekt som kommer av att de utformar policyn tillsammans är att hälsopromotionsidén kommer 

fram i ljuset, upplevs som konkret snarare än “något man måste ha”, samt att den anpassas till de som 

påverkas av den. En utveckling av hur hälsopolicyn kan användas följer i nästa avsnitt under praktiska 

implikationer för företaget. 
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5.3.1 FORM, GRAD OCH SÄRKOPPLING 

Utifrån Tolbert och Zuckers perspektiv på institutionaliseringens framväxt hos en organisation vore det 

första steget för företaget att skapa rutiner som är rimliga för personalen samt ledaren är övertygande och 

positivt inställd. I denna första fas, habitualiseringen, är det även förutsatt att organisationens medlemmar är 

överens om att frånvaron av medvetna friskvårdssatsningar är problematisk. Det framkom i resultatkapitlet 

att det fanns blandade åsikter här, där vissa var nöjda med utformningen idag och andra hyste förhoppningar 

om en attityd- och beteendemässig förändring hos ledningen. Om personalen efter en tid finner de nya 

metoderna användbara kommer de nå nästa fas, objektifiering. I denna fas utsätts metoderna för kritisk 

granskning, och de metoder som anses bristfälliga måste åtgärdas och anpassas om de får kritik. Annars 

riskerar projektet att fallera. Även här måste ledningen visa entusiasm och trovärdighet för projektet. 

Förmodligen är det få av de nya insatser som görs som kommer nå den tredje fasen, sedimentering. Detta 

beror på att metoder som passar de anställda vid ett givet tillfälle inte längre uppfyller deras behov ett antal år 

senare. Det viktigaste att föra med sig till denna fas är attityden och inställningen till friskvård ur ett 

hälsosynsätt, snarare än ett sjukdomssynsätt (se avsnitt 1.3.2). Att få praktiska handlingssätt att sedimenteras 

kan vara problematiskt och eventuellt inte önskvärt, då risken är att projektet istället för att utvecklas, 

förbättras och anpassas för att svara på användarnas behov hamnar i en negativ spiral av ”såhär har vi alltid 

gjort”. I längden kan detta leda till att hälsopromotionsprogrammet upplevs som förlegat och senare 

avskaffas. 

 

För att ytterligare förankra idén om hälsopromotion hos de anställda i sedimenterings-fasen kan företaget 

lyfta fram det arbetet som en större del av sin verksamhet, både inåt organisationen men även utåt. Detta tar 

oss även in på begreppet särkoppling. I teorikapitlet togs begreppet särkoppling upp som någonting positivt 

för att skapa legitimitet, men i det här fallet ses det som något negativt för företaget där undersökningen 

genomförts. Situationen på företaget visar på relativt stark särkoppling mellan deras verksamhet (att sälja 

kontor med bra arbetsmiljö och ergonomi) och hur de själva ser på friskvård under arbetsdagen. Företaget 

skulle kunna öka användningen av friskvård genom att skapa en hårdare koppling mellan deras hälsotänk när 

de säljer ergonomiska lösningar för kontor och hur de själva agerar under arbetsdagen genom att ta sin 

verksamhet ett steg längre och erbjuda sina kunder ett mer aktivt koncept mot en bättre arbetsmiljö. 

Konkreta exempel kommer i avsnittet om praktiska implikationer för företaget. Däremot kan en viss 

särkoppling fortfarande vara positiv för företaget och bidra till att öka kontinuiteten. Om de ständigt ska 

anpassa sin egen friskvård efter de senaste trenderna kommer kontinuiteten sjunka och risken finns att de 

anställda tröttnar på de ständiga förändringarna. Samtidigt, om de ska börja sälja även koncept för friskvård 

på arbetsplatsen, måste de hålla sig i framkant och erbjuda sina kunder det senaste för att överleva och verka 

attraktiva. 
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I teoriavsnittet presenterades Jeppersons olika former av institutionalisering genom olika bärare - formella 

organisationer, regimer och kultur. Den form som företaget har på sin friskvård stämmer bra in på 

Jeppersons regimer - arbetsgivaren bestämmer att de får en viss del av friskvården betald samt att de får gå 

och träna på arbetstid under förutsättning att även genomför minst ett tillfälle utanför arbetstid. Eftersom 

detta inte följs upp kan man säga att det handlar om regler och sanktioner utan att tidigare ha varit en formell 

institution. Dessutom påminner företagets framtagning av friskvården om Jeppersons andra krav på en regim 

- att aktiviteten träder fram utan att vara förankrad hos dem som den berör, i det här fallet de anställda. 

Däremot kan vi se att företaget inte har kulturen som bärare för friskvården. Enligt Jepperson är kulturen 

regler, procedurer och mål som påverkar praktiker i vardagen, men eftersom väldigt få utnyttjar friskvården 

under arbetsdagen kan de inte heller ses påverkas av den, vara en del av Jeppersons kulturbegrepp eller bidra 

till institutionaliseringen av hälsopromotionen. 

 

När det istället gäller graden av institutionalisering kan den enligt Jepperson bedömas av hur motståndskraftig 

institutionen är mot förändring. Med det i åtanke kan inte hälsopromotionen hos företaget vara speciellt 

institutionaliserad, snarare är det tvärt om att svårigheten att komma från och träna på arbetstid är 

institutionaliserad och är inget som det läggs tid på att försöka förändra. Förutsatt att vi ser på “svårigheten 

att träna på arbetstid” som en institution så passar den väldigt bra in i ett nätverk av andra institutioner som 

innebär att arbeta effektivt och bidra till företagets lönsamhet. Den tillhörigheten till ett nätverk gör enligt 

Jepperson att institutionen blir mer motståndskraftig och att den blir mer infogad med tiden. Eftersom 

friskvården inte inkluderade någon friskvårdstimme från företagsstarten tar det väldigt lång tid att förändra 

den redan infogade institutionen till att inkludera friskvård på arbetstid, vilket kan förklara den situation vid 

fann på företaget vid tidpunkten för undersökningen. 

 

Vidare anses en institution ha väldigt hög grad institutionalisering om institutionen tas för givet och är helt 

omedveten, vilket inte är fallet hos det undersökta företaget. Friskvården och svårigheten att komma från och 

utnyttja friskvårdstimmen är i högsta grad medveten, vilket gör att företaget har goda möjligheter att förändra 

denna situation och bryta mönstren. Men för att göra det krävs det att de åtgärder som genomförs förankras 

hos de anställda, till exempel genom att involvera dem i förändringsarbetet.  

 

6  S L U T S AT S E R  
 

Det finns sammanfattningsvis flera slutsatser som kan dras av diskussionen som utgår från tidigare forskning, 
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teori och undersökningsmaterial. Den viktigaste slutsatsen som står i relation till frågeställningen och som 

besvarar den är att hälsopromotionsarbetet inte är institutionaliserat hos detaljhandelsföretaget där 

undersökningen genomförts. Däremot kan man se att ett visst beteende har blivit rutinmässigt i och med att 

ingen av intervjupersonerna utnyttjar friskvårdstimmen, men det är också viktigt att poängtera att rutiner kan 

förändras samt att det finns tankar på friskvård hos de anställda, i vissa fall väldigt långgående sådana, som 

bör tas tillvara vid ett försök att ändra den rådande situationen. 

 

Övriga slutsatser som dragits behandlar hur företaget kan gå vidare med att utveckla sitt 

hälsopromotionsarbete för att göra det mer hållbart i framtiden. Att hälsopromotionsarbetet blir 

institutionaliserat har flera fördelar, däribland att man besparar sig stora kraftansträngningar, det blir mer 

tillgängligt för de individer som påverkas samt medför fördelaktiga följder vad gäller individernas hälsa som i 

sin tur kan bli lönsamt för företaget på lång sikt. I diskussionen framkommer det att för att institutionalisering 

ska kunna ske krävs det att företaget skapar en handlingsplan för sitt hälsoarbete. I det här stadiet är det 

mycket viktigt att engagemang finns hos samtliga, i synnerhet hos ledningen. Planeringen bör ske med 

personalens idéer och åsikter i åtanke, för att de som delaktiga kommer att ha ett större intresse av att 

upprätthålla det nya arbetet. Att alla är delaktiga kommer förhoppningsvis göra inverkan på 

sammanhållningen hos de anställda, vilket kan få en positiv inverkan på deras förmåga att arbeta tillsammans. 

På en arbetsplats kan det vara givande att ha flera områden gemensamt än arbetet i sig. Delaktigheten 

kommer även att sprida medvetande och underlätta implementeringen. Det kan finnas fördelar i att medvetet 

konstruera rutiner som i förlängningen fungerar som vaneskapande processer, då detta kan ses som ett 

förstadium till institutionalisering. Detta minskar även individens ansvar för hälsan, som i diskussionen 

framkom som ett hinder för att t.ex. komma igång med träningen. Brist på kontinuitet kan också avhjälpas 

med stöd i tydliga rutiner. 

 

Av diskussionen finns det ytterligare slutsatser att dra vad gäller utformningen av en handlingsplan. Det berör 

främst anpassning, kompatibilitet och tålamod. Det är av största vikt att normer som uppstår genom rutiner 

är anpassade efter dem som berörs, i detta fall de anställda vid detaljhandelsföretaget. Det är därför lika viktigt 

att anpassa ambitionerna vad gäller målen man vill uppnå med hälsopromotionsarbetet. De måste vara 

balanserade mot varandra och vara rimliga i förhållande till vilka som påverkas. I avsnittet ovan diskuteras 

betydelsen av att ha flera knytpunkter för hälsopromotionen för att förankra den i verksamheten och bidra till 

institutionalisering. Vad gäller kompatibilitet så handlar detta om kopplingen mellan hälsopromotionsarbetet 

och företagets kärnverksamhet, vilken är att skapa helhetslösningar för kontor. Att integrera dessa två och 

göra hälsopromotion till ett säljverktyg skulle ge företaget en starkare koppling till hälsa och eventuellt 

motivera de anställda till ett större hälsopromotionsintresse då det blir en produkt som företaget ska sälja. 
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Slutligen berörs betydelsen av tålamod. Vid undersökningen framkom det att tidigare försök till 

hälsoaktiviteter har fallit i glömska pga. brist på engagemang eller kontinuitet. I diskussionen poängteras även 

svårigheter med att införliva hälsa i företagets existerande strukturer. Tanken här är inte att göra det svårare 

än det behöver vara, men att ta hänsyn till att förändringar är tröga inom många organisationer och att man 

utöver en tydlig handlingsplan och förankring i verksamheten kommer att behöva tålamod och vetskap om 

att det kan ta lång tid innan resultaten gör sig tydliga. 

 

Kort sammanfattat är slutsatsen som kan dras av denna undersökning och diskussion att 

hälsopromotionsarbetet inte är institutionaliserat. Övriga slutsatser berör hur det vore möjligt att uppnå en 

högre grad av institutionalisering av främst en positiv inställning till hälsopromotion och ett mer aktivt 

handlande som kan ta form i en handlingsplan. Nyckelorden för denna handlingsplan bör vara engagemang 

och delaktighet, att motivera de anställda att delta och få mer ansvar kan bidra till en starkare 

institutionaliseringsprocess. Vad gäller handlingsplanens utformning bör fokus ligga vid anpassning, 

kompabilitet och tålamod. Slutligen dras slutsatsen att det vore till företagets fördel att integrera 

hälsopromotion och dess kärnverksamhet. 

 

6 . 1  PRAKTISKA IMPLIKATIONER FÖR FÖRETAGET 

Hälsopolicy 

Som tidigare nämnt finns det flera tillvägagångssätt för företaget att öka institutionaliseringen av friskvården 

på arbetsplatsen. För att institutionaliseringen ska ske måste fler medverka och utnyttja de möjligheter som 

arbetsgivaren ger. Såsom situationen ser ut idag passar dessa möjligheter emellertid inte med de anställdas 

behov och intressen. Den situation som kommer fram i intervjuerna är att arbetsbördan är betydande, vilket 

hindrar dem från att utnyttja friskvårdsalternativet att träna på arbetstid. I avsnitt 5.3 i diskussionen tog vi upp 

betydelsen av en hälsopolicy och hur den kan användas på ett praktiskt sätt, snarare än vara ett “nödvändigt” 

dokument som sedan inte följs i praktiken. För att policyn ska få effekt är det viktigt att de på företaget 

utvecklar den tillsammans och att den sätter riktlinjer för hur man vill att personalen ska arbeta med hälsa. 

Det är man gemensamt bör komma fram till vad det innebär att vara välmående och hur man når dit, inte 

bara avsaknaden av sjukdom. En hälsopolicy skulle i det här fallet fungera som en legitimerande formel, men 

även ge utrymme för andra legitimerande formler, för vilka omständigheterna kan redogöras för i policyn. 

 

Ansvarsfördelning 

Ett sätt att få personalen att bli mer aktiv i hälsoarbetet vore att fördela ansvaret. Personalen kan t.ex. få turas 

om att ha ansvar för företagsaktiviteter, föreläsningar eller arbetsmiljö, där fokus bör ligga vid temat hälsa. De 
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flesta företag har årligen olika aktiviteter och utmaningen för den som har ansvaret här blir att ta fram olika 

förslag till aktiviteter som passar in på temat och som hamnar på en rimlig fysisk nivå. Om personalen är på 

konferens kan man t.ex. anordna en kortare vandring eller promenad, i samband med julfesten skulle man 

exempelvis kunna bowla. Företaget där undersökningen genomfördes anordnar med jämna mellanrum olika 

föreläsningar till förmån för sina kunder. Personalen brukar dock ansluta och i dessa sammanhang kan det 

vara nyttigt att poängtera att den egna personalen också är välkommen att lyssna, samt att växelvis ge olika 

personalmedlemmar ansvar för att anordna dessa föreläsningar. De kan då få möjlighet att utforska sina egna 

intressen i hälsosammanhang och få utlopp för det på sin arbetsplats. Vad gäller arbetsmiljön så åsyftas inte 

skyddsombud eller liknande, utan snarare att man har ansvar för t.ex. hälsosamt fika eller ser till att man har 

gemensamma pauser med stretching eller lättare gymnastik. Dessa pauser behöver inte vara längre än 10-15 

minuter och ska inkludera alla. Detta skulle få alla att aktivera sig, ingen behöver känna sig obekväm för att de 

tar en paus från arbetet och det kan öka sammanhållningen i gruppen. Den här typen av daglig aktivitet kom 

upp under en föreläsning som de anordnade för sina kunder, där även personalen var med och lyssnade, men 

det kom även fram att det aldrig genomförs några liknande satsningar riktade mot den egna personalen. 

Utöver pauserna kan det även röra sig om kurser i hur man löper rätt, kostråd, och så vidare. 

 

Socialt forum 

Ett gemensamt forum för hälsa skulle också få en legitimerande effekt. Sociala medier och bloggar är de flesta 

bekanta med idag. Företaget skulle kunna ha en egen ”hälsoblogg” där man kan dela med sig av sina 

erfarenheter. Exempelvis kan man skriva om hur det går med träningen, tipsa varandra om recept eller lokala 

promenadstråk. Ett forum som detta lämpar sig bra för att hjälpa gruppen att göra saker tillsammans, även 

om de inte har möjlighet att träna tillsammans. Man kan exempelvis ha joggingskola, där framstegen 

uppdateras i forumet, men personerna joggar på egen hand. Om personalen vill fortsätta med stegtävlingar 

och liknande, som de haft tidigare, kan också detta skötas via forumet. Då många har familjesituationer där 

det kan bli svårt att organisera motionen tillsammans med andra, kan detta vara ett sätt att uppmuntra 

sammanhållning och samtidigt motionera. Här skulle man även kunna ha en gemensam träningskalender, där 

personalen skriver logg för sin träning. Detta kan uppmuntra dem att träna tillsammans på arbetstid eller se 

till att den träning som sker på arbetstid inte krockar med någon annan. Med tanke på att flertalet av de 

anställda har barn, kan forumet också användas för att tipsa varandra om olika aktiviteter som man kan göra 

tillsammans med barnen utanför arbetstid. 

 

Kombinera hälsa och verksamhet 

Den förmodligen viktigaste legitimerande formeln vore om företaget integrerade hälsopromotionsarbetet med 

sin affärsidé. Att ”sälja hälsa” som en produkt skulle innebära att personalen måste vara kunnig på området. 
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Vid intervjuerna framkom det att de inte har någon hälsopolicy för att det var ett litet företag och att man inte 

ansåg sig ha ett behov, men framförallt verkade det finnas motstånd pga. tidsbrist. Dessutom fanns det en 

önskan om att arbetsgivaren var mer engagerad i de anställdas hälsa, att motivera de anställda att aktivera sig i 

större utsträckning. Att ha en tydlig policy som personalen kan använda sig av kan öka motivationen, och ge 

stöd när motivationen brister. Det är möjligt att fler företag tänker så och eventuellt skulle vilja få fram en 

förändring men saknar resurser. Företaget skulle i samband med att de säljer en kontorslösning med 

ergonomiska möbler kunna sälja in ett helt hälsopaket, med färdigt konceptuellt innehåll som inkluderar en 

hälsopolicy och förslag på hur den kan användas och samtidigt anpassa det efter mottagar-företagets behov. 

Om de tar det ett steg längre att även utveckla och sälja ett koncept för friskvård på kontoret skulle de inte 

bara öka kunskapen hos sina anställda, de skulle även bli mer motiverade att “leva som de lär”, något som 

skulle öka institutionalisering i och med att hälsopromotionen förankras i flera knytpunkter. De kan dessutom 

kontraktera andra som arbetar inom hälsosfären och eventuellt få säljprovision, t.ex. om de har kontrakt med 

gym, massörer, eller dylikt och säljer deras tjänster till andra företag. 

 

6 .2  FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Som med alla undersökningar kommer det under arbetets gång upp nya tankar och insikter som vore 

intressanta att gå djupare in på men som inte ryms inom ramarna för den pågående undersökningen. Det som 

vi känner i slutskedet av den här undersökningen är framför allt att materialet blev väldigt begränsat på grund 

av de korta intervjuerna. Det gick inte att påverka med den bristande tid som informanterna hade att svara på 

frågor men är något som behöver tas i beaktning vid framtida undersökningar av den här typen av företag. På 

grund av tidsbristen lyckades vi inte skapa en komplett bild av de anställdas arbetssituation, aspekter som vi 

velat har mer kunskap om är till exempel hur deras lönemodell fungerar. Är hela, en del eller ingen del av 

lönen provisionsbaserad? Det är något som högsta grad kommer att påverka viljan att utnyttja den 

friskvårdstimme som erbjuds på företaget. Undersökningen ägde rum under den mest hektiska perioden på 

året vilket inte bara begränsade tiden vi fick med de anställda, flera av dem var även uppenbart stressade 

under intervjun vilket påverkar längden på svaren negativt, det vore alltså bra att planera längre i förväg för att 

tillsammans med företaget planera in intervjuer där belastningen på de anställda är lägre. 

 

Den största orsaken till att få utnyttjar den friskvårdstimme som erbjuds verkar vara tidsbristen, de har för 

mycket att göra att de inte kan, vill eller vågar gå ifrån mitt under dagen. Det vore därför intressant att göra en 

djupare undersökning av de arbetsrutiner som finns och jämföra med andra arbetsplatser med samma typ av 

arbete. Det vore även intressant att jämföra med arbetsplatser inom andra branscher och se om några 

lärdomar kan tas därifrån, för att sedan analysera möjligheterna att lägga om arbetsrutinerna för att skapa 
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bättre möjligheter för de anställda att utnyttja friskvården utan att känna sig stressade för att de har mycket att 

göra. Den intressanta frågan är om det är troligt att hälsopromotionen kan ta en central plats och bli en 

naturlig del av företagets verksamhet eller om deras arbetsrutiner är ett allt för stort hinder för det? Det vore 

en intressant frågeställning för framtida undersökningar. 

 

En annan anledning till den outnyttjade friskvårdstimmen är att flera anställda har familjer och att de inte får 

tid att träna utanför arbetstid, vilket är ett villkor för att få utnyttja friskvårdstimmen. Det vore därför 

intressant att göra en undersökning bland föräldrar för att kartlägga vad deras syn på motion är och vilken typ 

av stöd de skulle vilja ha eller tänka sig att utnyttja för att få tid till träning, som till exempel barnpassning på 

eller i närheten av träningsanläggningen eller på jobbet.  

 

6 .3  AVSLUTNING 

I denna fallstudie visas det tydligt att tidsbrist är den största anledningen till att friskvård inte utnyttjas på den 

arbetsplats som undersökts. Det finns i dagsläget inget problem med sjukskrivningar på den undersökta 

arbetsplatsen, dock befanns sig ingen av de intervjuade nära pensionsåldern och det var endast en av de äldre 

intervjupersonerna som jobbat där någon längre tid. För att undvika framtida problem borde de överväga att 

anta Antonovskys salutogena synsätt istället och införa de små vardagliga åtgärder som föreslagits tidigare i 

detta kapitel, något som även andra arbetsplatser skulle kunna genomföra och innebära positiva effekter för 

användningen av friskvård.  

 

Även om det här endast är en undersökning av ett specifikt företag så är tidsbristen inom dagens arbetsliv en 

gemensam nämnare mellan alla branscher. Detta har lett till att många utgår från det som Hansson kallar för 

sjukdomssynsättet. I praktiken innebär det att man inte ser problemet förrän det leder till sjukskrivning och 

fokus läggs på rehabilitering för att återinföra dem i arbetslivet. Att institutionalisera en positiv attityd till 

hälsopromotion och hälsosynsättet skulle medföra en högre grad av kontinuitet och minska individens ansvar, 

vilket i sin tur kan underlätta möjligheterna att upptäcka eventuella hälsoproblem innan dessa leder till 

sjukdom och sjukskrivning. 
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B I L A GA  1  -  I N T E R V J U G U I D E  
 

Följande är den intervjuguide som har använts vid intervjuerna. 

 

Först informerar vi om syftet med intervjun: Syftet med den här undersökningen är att undersöka i vilken 

grad hälsoarbetet kan sägas ha förankrats i företagets vardagliga arbete. 

 

Du har som intervjudeltagare rätt att dra dig ur när som helst, det är helt frivilligt att deltaga. All information 

av privat karaktär kommer att behandlas anonymt och det slutgiltiga arbetet (uppsatsen) kommer att 

publiceras på institutionens hemsida.  

 

Bakgrundsinfo om personen 

Ålder, Kön, Jobbposition, Tid på företaget, Distans till arbetsplatsen, Transportmedel 

 

Vad har du för inställning gentemot hälsa och hälsoarbete? 

Engagerad eller inte? 

 

Berätta om hälsopromotionsarbetet på din arbetsplats. 

Hur började det? Vem leder arbetet? Finns det en eldsjäl? Är det viktigt? Varför? Vilken bild fick du av 

hälsopromotion-/friskvårdsarbetet när du först kom till företaget? Hur har det förändrats med tiden?  

 

Vilka hälsopromotion-/friskvårdsaktiviteter finns att tillgå på arbetsplatsen? 

Under eller efter arbetstid? 

 

Vilken typ av hälsopromotion/friskvård är du delaktig i? 

Varför? Hur ofta? Hur känns det? Under eller efter arbetstid? 

 

Vad betyder/innebär hälsopromotion för dig? 

 

Är det något mer du vill tillägga angående hälsoarbetet på din arbetsplats? 


