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Sammanfattning 

 

Författare: Sofia Björkman & Gunilla Hagberg 

Titel: Det hälsopromotiva arbetet - Hur individen identifierar sig med organisationen 

  

Samhället har under de senaste årtiondena inriktat sig allt mer på hälsa och välmående. Detta har 

skapat ett allt större intresse för organisationers arbete med hälsopromotion, det vill säga 

främjande av hälsa på arbetsplatsen. Kandidatuppsatsen behandlar hur hälsopromotion används 

för att skapa medarbetare som identifierar sig med Svenska Byggnadsarbetarförbundets 

värderingar. Anställda har intervjuats där utgångspunkten var att undersöka hur förbundskontoret 

arbetar med hälsopromotion och hur värderingar förmedlas. Genom intervjuer framgick att 

förbundskontoret använder sig av olika identitetsskapande metoder för att styra medarbetare att 

identifiera sig med organisationen och för att bli självstyrande. Förbundskontoret använder 

hälsopromotion för att skapa gemensamma värderingar, detta har bidragit till en stark 

sammanhållning mellan medarbetare vilket skapat lojalitet och legitimitet gentemot kollegor och 

organisation. 

  

Nyckelord: styrning, identitetskonstruktion, hälsopromotion, post-byråkratiska organisationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Author: Sofia Björkman & Gunilla Hagberg 

Title: Health promotion - How individuals identify with an organization  

 

Society has in recent decades focused more and more on health and wellbeing. This has created a 

growing interest in organizations working with health promotion, in other words the promotion 

of health in workplaces. The bachelor essay discusses how health promotion is used to create 

employees who identify themselves with the Swedish Building Workers' Union values. 

Employees where interviewed on the basis of finding out how the federal office works with 

health promotion and how values are conveyed. Through interviews we learned that the federal 

office uses different identity regulation methods to control employees to identify with the 

organization and to achieve self-control. The federal office uses health promotion in order to 

create common values, this has contributed to a strong cohesion between employees which has 

created loyalty and legitimacy towards colleagues and organization. 

 

Keywords: control, identity regulation, health promotion, post-bureaucratic organizations  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

 

Ett stort tack till Byggnads och då främst vår kontaktperson Per Jansson samt de informanter 

som tagit sig tid att delta i vår studie. Vi vill även tacka Agneta Hugemark som givit oss 

inspiration till ämnet och värdefull vägledning. Tillsist vill vi rikta ett speciellt tack till vår 

handledare Michael Allvin för hans engagemang under vårt uppsatsskrivande.  

 

Uppsatsskrivandet har skett i samarbete med Frida Eriksson som skrivit Hälsopromotion som 

ledningsstrategi - ett sätt att få medarbetarna att identifiera sig med organisationen. Vi har 

använt oss av liknande syfte men studien har utförts på olika organisationer.  
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1 Inledning  

I detta avsnitt presenteras en bakgrund till ämnet som kandidatuppsatsen behandlar. Vidare 

redogörs syftet och uppsatsens disposition.  

1.1 Bakgrund 

Hälsobegreppet inom organisationer fick sin början redan på 1950-talet då 

företagshälsovårdsenheter bildades, då handlade det främst om arbetsmiljö och arbetsskador. 

Sedan dess har begreppet växt och hur vi arbetar med hälsa och välmående har förändrats genom 

åren. Idag har hälsobegreppet fått ett stort genomslag inte bara inom organisationer utan även i 

vårt vardagliga liv. Reklam, tidningsomslag och hemsidor gör oss ständigt medvetna om de 

senaste trenderna inom hälsa och välmående. På senare år har utvecklingen bidragit till att lyfta 

fram nya begrepp som friskfaktor, långtidsfrisk, hälsofrämjande och man har gått från 

förebyggande till främjande (Källestål et al. 2004:12). Att göra livsstilförändringar för att 

förbättra och stärka hälsan samt för att undvika sjukdom är framträdande i den hälsodebatt som 

nu framträder genom medias tydliga råd. Flertalet hemsidor erbjuder bland annat hälsoråd, tester 

med mera som förstärker möjligheterna för individer att styra över sin egen hälsa (Holmqvist & 

Maravelias 2008:63). Arbetsgivare ägnar dessa frågor mer uppmärksamhet på grund av att det 

tillkommit ny lagstiftning kring ansvar om rehabilitering (Holmqvist & Maravelias 2008:18). 

Kopplingen mellan vilka resultat organisationen uppnår och hur personalen mår på sin 

arbetsplats har fått allt större vikt. Det finns många utredningar som visar att bra arbetsmiljö 

leder till ökat välmående. Detta leder i sin tur till ökad arbetsprestation, närvaro och kvalitet. 

Vilket innebär minskade kostnader för rehabilitering och sjukfrånvaro (Holmqvist & Maravelias 

2008:104). 

  

Begreppet hälsofrämjande arbete är ett tillvägagångssätt inom folkhälsoarbete vilket syftar till att 

skapa fördelaktiga villkor för hälsa. Världshälsoorganisationen har definierat hälsofrämjande 

arbete som “en process som gör det möjligt för individer likväl som för samhället att öka 

kontrollen över de faktorer som påverkar hälsan och därigenom förbättra det allmänna 

hälsotillståendet” (Källestål et al. 2004:20). Hälsofrämjande organisationer inkluderar alla de 

sammanhang där individer arbetar och som syftar till att öka välbefinnande och hälsa. 
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Hälsofrämjande i organisationer innebär att man undersöker orsaker till ohälsa, men även 

möjligheter till god hälsa (Källestål et al. 2004:19). Hälsofrämjande arbete inom organisationer 

kan ha olika syften. För det första genom att organisationen vill att deras anställda ska må bra, 

vara friska och trivas på arbetsplatsen. Genom att exempelvis erbjuda pausgymnastik, träning på 

arbetstid, massage och hälsokontroller skapas en trivsam miljö för de anställda. För det andra kan 

hälsofrämjande arbete ses som ett verktyg organisationen använder sig av för att styra sin 

personal mot en riktning eller ett visst mål. Styrning med hjälp av hälsofrämjande arbete kan 

innebära att alla i organisationen arbetar med gemensamma värderingar, samt att personalen 

ställer upp i den meningen att man exempelvis arbetar övertid eller på andra sätt visar lojalitet till 

organisationen. Hälsopromotion riktar sig inte enbart till hur arbetstagaren mår och vad den gör 

på arbetet utan också hur denne lever på fritiden, det vill säga att den inriktar sig på individens 

hela livsstil. Hälsopromotion kan genomföras med hjälp av individuella program. Dessa program 

kan inkludera individens hela livssituation så som familj och dessutom vanor så som rökning, 

kost, alkohol, sömn och träning. Programmet kan även innehålla delar som syftar till att förbättra 

individers relationer i dennes omgivning, exempelvis föräldrakurser och liknande (Holmqvist & 

Maravelias 2011:44).  

  

Företagshälsovård har genom åren förändras väsentligt. Förr var det vanligt att organisationer 

själva tog hand om hälsorelaterade frågor på arbetsplatsen och detta främst med fokus på att bota 

sjukdom. Numer blir det allt vanligare att organisationer anlitar företag som specialiserar sig på 

företagshälsovård för att förebygga ohälsa snarare än att bota sjukdom. Ett exempel på hur 

företagshälsovård kan bedrivas beskrivs i radioprogrammet ”Kropp & Själ” i Sveriges Radio P1 

som behandlade ”Hälsohets på jobbet”. Där skildrades hur en organisation anlitar ett företag för 

att utvärdera de egna arbetstagarnas hälsa. Detta genomförs med hjälp av intervjuer i syfte att 

kartlägga arbetstagarens kost- och motionsvanor. Exempel på frågor som användes vid intervjun 

är vad arbetstagaren äter till frukost och huruvida man småäter mellan måltider. Utifrån dessa 

svar ges olika förslag på förändring, exempelvis att ta en femminuters promenad efter lunch eller 

att tillföra mer grönsaker i kosten. Förutom detta använder företaget en metod där arbetstagaren 

mäts efter hur många kilometer denne klarar av att gå på en timme. Detta blir till ett index som 

sedan påvisar hur många timmar per dag arbetstagaren klarar av att arbeta effektivt.  
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Många organisationer arbetar tätt med företagshälsovård men arbetar dessutom med andra 

hälsopromotiva insatser. Artikeln “Aktiv fritid väger inte alltid stillasittande” som publicerades i 

Svenska Dagbladet den 22 okt 2012 beskriver ett företag som själva arbetar aktivt med 

hälsofrämjande arbete. Företagets vision är att alla anställda ska kunna delta i Vasaloppet. 

Genom att erbjuda sina anställda mat- och motionstips, träning på arbetstid, tjänstecykel och 

gratis anmälningsavgifter till diverse olika lopp vill man uppmuntra till en hälsosam livsstil. En 

anställd som arbetar på företaget beskriver en konferens som bestod av en fjällorientering med 

82 kontroller där det gällde att hinna ta så många kontroller som möjligt på tre timmar. 

Avslutningsvis menar företaget att träning får arbetstagarna att arbeta effektivare, vara mindre 

stressade och må bättre. Detta leder dessutom till att man sover bättre, blir gladare, är mer 

uppfinningsrik och tar bättre hand om sin familj. 

 

Detta visar hur företag kan sträcka sig ganska långt in i de egna arbetstagarnas fritid, liv och 

person för att involvera och påverka. Hade detta avsett något annat område än just “hälsa” skulle 

vi förmodligen reagera mot en otillbörlig manipulation och överskridande av befogenheter. Hälsa 

tycks vara ett område som i vår kultur anses ligga bortom de gränser och intressemotsättningar 

som annars karaktäriserar det svenska arbetslivet. Hälsopromotion är därför skärskilt intressant 

för företag, som därigenom kan kringgå de traditionella partsmotsättningarna inom 

organisationen.  

 

Användandet av hälsa och hälsopromotion som ett sätt att få individen att identifiera sig med 

organisationen är inte begränsat till vinstdrivande företag utan är även applicerbart inom 

föreningar. Dock kan det finnas andra syften med hälsofrämjande arbete inom föreningar till 

skillnad från företag då de organiseras och styrs på olika sätt. Det finns en missuppfattning om 

att en förening skulle vara en enklare form av ett företag. Detta är inte fallet då ideella 

organisationer är svårare att leda än företag då de är mer komplexa. Det finns en uppfattning om 

att det finns ett bristande företagstänk inom föreningar vilket gör att de får problem men 

författaren menar att de skulle misslyckas om det skulle ledas som ett företag (Lepold 2006:31). 

Företagen drivs efter syftet att gå med vinst för att ge ägarna utdelning. En förening är individer 

som samlats kring antingen ett idébaserat eller allmännyttigt ändamål och den eventuella vinsten 

går direkt tillbaka till verksamheten (Lepold 2006:33). Företag och Ideella organisationer är i 
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grunden olika vilket gör att det krävs olika tekniker för styrning och ledning för att uppnå 

framgång (Lepold 2006:32). Föreningen bygger på en annan logik än ett företag och för att en 

organisation ska uppnå framgång över tid så bör dess strategi, mål och styrning samt metoder 

och struktur vara i linje med dess logik. I och med detta måste effektiviteten i en organisation 

också mätas utefter detta och kommer att skilja sig utifrån ett företag (Lepold 2006:34). 

Författaren menar att en förening ska förverkliga och genomföra idéer. För att göra detta på ett 

framgångsrikt sätt så behövs faktorer som ledningens kompetens, en viss styrka i idén samt att 

det finns individer till förfogande som har viljan att aktivt engagera sig i organisationen (Lepold 

2006:39).  

  

1.2 Syfte  

Med utgångspunkt i den bakgrund som presenterats är syftet med uppsatsen att undersöka hur 

hälsopromotion kan användas som ett sätt att få individen att identifiera sig själv med 

organisationen.  

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Inledningsvis har vi presenterat studiens bakgrund och syfte. Därefter belyses den tidigare 

forskning som är relevant inom området vilket återföljs av de teorier vi använt oss av för att 

förklara vårt syfte. I det tredje avsnittet beskrivs valet av metod och bearbetning av material. 

Vidare redovisas resultatet i avsnitt fyra där citat från studiens informanter hjälper till att besvara 

vårt syfte. I det femte avsnittet presenteras den diskussion som avslutar studien. 
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 2. Tidigare forskning 

  

I detta avsnitt presenteras en del av den tidigare forskning som gjorts inom området styrning, 

hälsopromotion, identitetskonstruktion samt representation av organisation. Här beskrivs 

processen från hierarkiskt ledarskap till postbyråkratins utveckling och hur detta leder till ökat 

självstyre. Sedan förklaras tekniker som används för identitetskonstruktion i post-byråkratiska 

organisationer och hur den hälsopromotiva diskursen och hälsopromotion används som en metod 

att utöva kontroll över individen i post-byråkratiska organisationer. Det redogörs också för den 

förändrade synen på hälsopromotion som genom detta bidragit till ett nytt arbetssätt. Till sist 

presenteras vikten av vilka som arbetar och företräder organisationen. 

 

2.1 Från byråkratisk till post-byråkratisk organisation 

Kontroll har varit ett centralt begrepp i organisationsteori sedan Webers tid. Byråkrati är en form 

av kontroll som sker utifrån hierarkiska sociala relationer som finns i organisationer (Barker 

1993:409). Organisationer är mer eller mindre styrda av regler och formella rutiner vilket gör att 

alla kan klassas som hierarkiska, men i olika utsträckning byråkratiska. Genom det byråkratiska 

kontrollsystemet inkluderas inte individernas intressen, personligheter eller sociala relationer 

eftersom detta inte är relevant för organisationens målsättningar (Weber citerad i Barker 

1993:116-117). Weber problematiserar det faktum att organisationer fokuserar allt för mycket på 

regler och rationalitet utan att uppmärksamma de moraliska värdena. Med detta menade han att 

beslut fattas allt för ofta utifrån regler utan att ta hänsyn till enskilda individer (Barker 1993:410-

411).  

 

Den traditionella och byråkratiska regelstyrningen blir dock allt ovanligare i dagens 

organisationer. Den ersätts istället av så kallade post-byråkratiska organisationer. Dessa har 

övergått från hierarkiskt ledarskap till att anta en plattare organisationsform. Post-byråkratiska 

organisationer kan å ena sidan ses som ett sätt att reducera regler och rutiner som är typiska för 

byråkratin vilket skapar förutsättningar för ökad individuell självständighet. Å andra sidan ger 

det utrymme för ökad kontroll genom att individen styrs att ta till sig organisationens värderingar 

och målsättningar (Holmqvist & Maravelias 2008:119). 
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Ett exempel på post-byråkratisk kontroll är självstyrande team, vilka beskrivs vara en radikal 

förändring i förhållande till den traditionella strukturen i en organisation. Självstyrande team 

innebär att en grupp självmant tar över det huvudsakliga ansvaret och genom ömsesidiga 

värderingar skapas regler, normer och riktlinjer för hur gruppen arbetar (Barker 1993: 412-414). 

Omorganisering till självstyrande team är tänkt att minska byråkratisk styrning, men har bidragit 

till ökad kontroll inom teamet. Med detta menas att den gemensamma, eller ömsesidiga, 

kontrollen har utvecklats till en kontrollmekanism som överträffar den byråkratiska då den inte 

frigjort medarbetare från kontroll utan snarare stramat åt och begränsat organisationens 

medlemmar än mer kraftfullt än tidigare (Barker 1993:408). Byråkrati kan förstås som 

exkludering av individuella och sociala egenskaper som inte ingår i organisationens 

målsättningar, medan post-byråkrati inkluderar dessa sociala egenskaper och ser till hela 

individen. Post-byråkratiska organisationer ger individer ökad frihet att själva utveckla 

yrkesroller, samtidigt som de förväntas göra detta i linje med organisationens mål och 

värderingar (Holmqvist & Maravelias 2008:118). Vidare menar författarna att post-byråkratiska 

organisationer har en styrningsambition som inriktar sig på individers känslor och sociala 

identiteter i förhållande till organisationens målsättningar och värderingar. Detta tar sig uttryck i 

att allt fler organisationer utvecklar och styr genom en stark organisationskultur. Å ena sidan 

medför denna styrning att organisationer byter ut formell byråkrati mot organisationskultur. 

Individen får då ökat självbestämmande när det avses hur arbetet ska utföras, när och med vem 

man ska arbeta. Arbetet blir flexibelt och det spelar inte längre någon roll var man utför sina 

arbetsuppgifter, gränsen mellan arbete och fritid suddas ut. Å andra sidan innebär denna styrning 

med organisationskultur som utgångspunkt att individer inte enbart rekryteras baserat på 

kompetens utan att det även tas hänsyn till deras sociala egenskaper och hur väl man passar in i 

företagskulturen (Holmqvist & Maravelias 2008:119). 
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2.2 Tekniker i postbyråkratiska organisationer 

2.2.1 Målstyrning 

Målstyrning (MBO) används som en teknik för identitetsskapande i organisationer genom att 

integrera individens individuella mål med organisationens egna. MBO är en metod för att planera 

organisationens framtida strategier, fördela resurser för att implementera strategier samt tilldela 

ansvar och utvärdera medlemmarna i organisationen. Metoden används i självstyrande team och 

är ett sätt att kontrollera individens prestationer. Individen ska agera utifrån eget intresse men det 

är organisationens mål som präglat medarbetaren. De individuella målen ska styras till att bli 

organisationens mål som därmed kommer att gynna organisationen. MBO används dessutom i 

syfte att få specialister inom vissa områden att inte enbart se till sitt eget arbetsområde i 

organisationen utan att även se till helheten i organisationen och därigenom förstå vad som 

förväntas av dem i ett större perspektiv (Covaleski et al. 1998:301). 

 

2.2.2 Mentorskap 

Mentorskap är en teknik där organisationen skapar identiteter genom att individer tar efter 

varandra i organisationen i fråga om normer och värderingar, som i sin tur leder till att individer 

uppfattar organisationens krav som sina egna (Covaleski et al. 1998:300). Mentorskap är kopplat 

med Foucaults uppfattning av jaget i den mening om att det involverar en relation mellan två 

personer där individen förmedlar detaljerna kring hans eller hennes liv till mentorn (Covaleski et 

al. 1998:303). Mentorskap används delvis för att uppnå organisationens mål, dels för att utveckla 

effektiva ledare och för att utnyttja medarbetarnas fulla potential (Burgess citerad i Covaleski et 

al. 1998:302). Mentorskap är en teknik som involverar en relation mellan ledare och medarbetare 

där medarbetaren absorberar och tar in de mer subtila tysta aspekter av en organisations mål, så 

som normer och värderingar (Townley citerad i Covaleski et al. 1998:302). Detta används sedan 

när de utvecklar sina identiteter som medlemmar i organisationen (Covaleski et al. 1998:302). 
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2.3 Hälsopromotion som teknik i postbyråkratiska organisationer 

2.3.1 Hälsopromotiva diskursen 

Holmqvist & Maravelias beskriver den hälsopromotiva diskursen (HPD) som “den uppsättning 

idéer, program och tekniker som konstituerar hälsopromotion som ett kunskapsfält och som en 

uppsättning professionella praktiker, är att det inte behöver råda någon konflikt mellan 

ambitionen att organisera arbetet effektivt och konkurrenskraftigt och att samtidigt understödja 

individuella arbetstagares hälsa” (Holmqvist & Maravelias 2008:114). 

 

I studier om hälsopromotionens roll har det analyserats som diskurs, man har med andra ord 

skapat berättelser som beskriver vad hälsopromotion är och vad det betyder i arbetslivet 

(Holmqvist & Maravelias 2008:120). Den hälsopromotiva diskursen (HPD) har ett holistiskt 

förhållningssätt där fokus ligger på livsstilsmönster och dess koppling till strukturer i familjer, 

arbetsplatser och i samhället då man utreder individers hälsa. Vidare understryker HPD att det är 

förhållandet som finns runt individen, exempelvis arbetsplatsen och samhället i stort som avgör 

individens hälsotillstånd. Med detta som utgångspunkt kan individen bara till viss del ställas till 

svars för sitt hälsotillstånd. HPD menar även att individer måste ta eget ansvar för sin hälsa, men 

att de även måste förses med goda tekniker och kunskaper för att kunna ansvara för ett hälsosamt 

liv (Holmqvist & Maravelias 2008:121-122). Det kan finnas risk att organisationer ger individer 

för stort eget ansvar. Stress, utbrändhet och en obalans mellan arbetsliv och privatliv kan enligt 

HPD vara en följd av att post-byråkratiska principer tagit över arbetslivet (Holmqvist & 

Maravelias 2008:115). Organisationer med post-byråkratisk styrning skapar i regel humanare 

arbetsförhållanden genom att ge individen möjlighet att vara flexibel, vilket även anpassas till 

privatliv och ambitioner. Detta leder till att organisationen får tillbaka mer av sina medarbetare. 

Ett humanare arbetsklimat anses frambringa hårdare arbete och bättre prestationer samtidigt som 

individer som är friska, mår bra och kommer att vara högpresterande på arbetsplatsen (Holmqvist 

& Maravelias 2008:124). Risken med detta kan vara att organisationens behov tar överhand och 

individen tar på sig för mycket arbete vilket i sin tur kan leda till stress och brist på privatliv 

(Holmqvist & Maravelias 2008:124). Arbetsgivaren skapar härmed en viss livsstil till en norm 

som kommer att avgöra vad som är acceptabelt eller oacceptabelt för en medarbetare (Holmqvist 

& Maravelias 2008:132). 
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2.3.2 Hälsopromotion 

Begreppet hälsopromotion är direkt översatt från engelskans Health Promotion vilket anses 

motsvara svenskans “folkhälsoarbete” och med utgångspunkt i detta har begreppet 

hälsofrämjande arbete vuxit fram. Hälsofrämjande arbete definieras som det ”sammanfattande 

begrepp på aktiviteter som har till syfte att förbättra hälsan” (Janlert citerad i Korp 2002:128). 

Skillnaden mellan begreppet hälsofrämjande arbete och benämningen hälsopromotion är att 

hälsopromotion kommit att bli likställt med ett nytänkande. Användandet av ordet 

hälsopromotion vittnar alltså om en ny syn på hälsa som skiljer sig från det traditionella 

hälsoperspektivet (Korp 2002:68). I The Ottawa Charter definieras hälsopromotion som “the 

process of enabling people to increase control over, and to improve, their health” (Holmqvist & 

Maravelias 2011:31). Det kan också definieras som “den uppsättning diskurser och praktiker 

som arbetar med enskilda beteenden, attityder, dispositioner eller livsstilsval som påverkar 

hälsa” (Crawford citerad i Holmqvist & Maravelias 2011:31).  

 

Hälsopromotionens fokus är att skapa positiv hälsa och förebygga sjukdom snarare än att bota 

sjukdom (Holmqvist & Maravelias 2011:29). Koelen och van den Ban menar att 

hälsopromotionsprogram är till för att individer och grupper ska behålla hälsosamma beteenden 

och förändra de ohälsosamma, alternativt ta till sig nya beteenden som främjar hälsa (Holmqvist 

& Maravelias 2011:32). Peterson och Stunkard menar att tron på en individs kompetens är hårt 

knutet till någons fysiska välmående till skillnad från någon som är mer hjälplös och kommer 

förknippas med dödlighet och sjuklighet (Holmqvist & Maravelias 2011:34). Författarna menar 

därför att kopplingen mellan personer med hög personlighetskontroll och hälsa är etablerad. 

Detta leder till att individer med hög personlig kontroll i större grad har en hälsosammare livsstil 

och därigenom undviker de i högre utsträckning livskriser till skillnad från de med låg personlig 

kontroll. Livsstilen är avgörande för individens hälsa, det vill säga hur de beter sig, aktiverar sig, 

valen de gör och deras attityder. Individer måste vara motiverade att välja den hälsosamma 

livsstilen. Den social-psykologiska aspekten på hälsopromotion innebär att man fokuserar på 

individens identitet, värderingar och självuppfattning (Holmqvist & Maravelias 2011:34). Vidare 

menar författarna att individer som är balanserade mentalt, äter bra, inte röker, motionerar 

regelbundet och på andra sätt förebygger ohälsa har mindre frånvaro från arbetsplatsen och är 
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mer produktiva, vilket påvisar hur hälsopromotionens kan bidra till ekonomisk lönsamhet 

(Holmqvist & Maravelias 2011:38-39).   

 

Hälsopromotion innebär styrning, påverkan och kontroll, vilket kan belysas på två olika sätt. För 

det första kan styrning inom hälsopromotion beskrivas som en form av “liberal styrning”. Med 

detta menas att det finns ett problematiskt förhållningssätt till den enskilda individens 

självbestämmande där denne dels framstår som kapabel att själv bestämma över sitt liv och sina 

val, men dels behöver fostras och skolas till självstyre. Med andra ord råder det osäkerhet kring 

hur individer styrs i förhållande till å ena sidan självstyre, å andra sidan förmåga att fatta beslut 

(Korp 2002:80-81). För det andra kan styrning genom hälsopromotion innebära att individen 

identifierar sig själv med organisationens värderingar. Med detta menar författaren att 

hälsopromotionens strategi i dagens arbetsliv leder till att individer i allt större grad kommer att 

identifiera sig själv med organisationens normer och värderingar, samtidigt som ambitionen att 

styra medarbetaren ligger i bakgrunden. Detta innebär att individen inte enbart anpassar sin 

person och sin arbetsroll till verksamheten, utan förväntas även anpassa sin livsstil och hälsa till 

organisationens kultur (Holmqvist & Maravelias 2008:137-138). 

  

Korp menar att det finns en kommersiell sida av hälsopromotion. Med detta menar han att 

hälsofrämjande blivit en form av affärsidé där allt från produkter och tjänster säljs inom den 

privata sektorn och på marknaden. Vid sidan av hälsopromotionens ursprungliga syfte som är att 

främja människors hälsa menar Korp att hälsofrämjande arbete dessutom handlar om 

marknadsföring och påverkan av individer att anpassa sig till ett visst förhållningssätt. Effekten 

av detta blir att gränsen mellan hälsopromotion och den kommersiella hälsopromotionen blir allt 

svårare att urskilja (Korp 2002:71). Lars Hagberg presenterar fakta som visar på att fysisk 

inaktivitet för det första bidrar till ökad sjukfrånvaro på arbetsplatsen och för det andra leder till 

minskad produktivitet (Hagberg 2007:15). Dessutom beskrivs metoden “Human Capital” vars 

syfte är att mäta produktivitet på en arbetsplats där arbetsinsatsen är lika med en viss investering 

sett ur organisationens perspektiv. Metoden menar att individen har ett visst utrymme av 

produktivitet tillgängligt, men att detta utrymme kan öka. En investering i individens 

humankapital mäts med hjälp av denna metod som den tid organisationen får tillbaka i form av 

tid som individen är frisk och produktiv på arbetsplatsen (Hagberg 2007:25). Lönsamhet i 
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förhållande till hälsa har även uppmärksammats i förhållandet mellan Företagshälsovården 

(FHV) och organisationer. Tidigare var FHV en del av organisationens personalkostnad och 

reglerades genom avtal mellan arbetsmarknadens parter. Idag finns flera olika 

företagshälsovårdsföretag som konkurrerar om att sköta andra organisationers hälsopromotion 

och FHV ses idag mer som en investering än som en kostnad.  

 

Ulrich & Smallwood menar att de kollektiva kompetenserna, förmågorna och expertisen i en 

organisation är resultatet av investeringar i personal, kompetensutveckling, kompensation, 

kommunikation och andra HR-områden. De representerar ett sätt där människor och resurser förs 

samman för att utföra arbetet. Dessa formar organisationens identitet och personlighet genom att 

definiera vad den är bra på. De kollektiva kompetenserna, förmågorna och expertisen är stabila 

över tid och svåra för konkurrenter att kopiera. Dessutom är dessa kvaliteter problematiska att 

mäta vilket gör att ledningen i sin tur lägger ner mindre pengar på detta. Man satsar generellt mer 

pengar på investeringar som ger direkt lönsamhet och som är mätbara (Ulrich & Smallwood 

2004:119). 

 

2.4 Identitet och organisationskultur  

Till skillnad från byråkratiska organisationer som använder sig av mer direkt styrning 

karaktäriseras post-byråkratiska organisationer alltså av en mer indirekt styrning där individen 

står i centrum. Individers identitet visar sig i hög grad vara kopplad till arbetsliv. Arbetet 

representerar för många meningen med livet, och ses inte längre endast som en källa till inkomst 

utan som en stabil stomme till ens självidentitet (Du Gay 1996:9). Ett synsätt som används för att 

beskriva hur identitet skapas är genom symbolisk interaktionism. Istället för att individer 

reagerar i direkt relation till andras handlade menar symbolisk interaktionism att individer först 

tolkar varandras handlingar och sedan agerar utifrån denna tolkning (Du Gay 1996:28). Utifrån 

denna teori formas självidentiteten genom att ta till sig attityder och intryck från dem runt 

omkring oss . Här är språket det viktigaste verktyget i denna process då det är genom språk som 

vi internaliserar våra attityder (Du Gay 1996:36). 
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Ett sätt att sammanföra individens identitet med organisationens syfte och värderingar är genom 

förmedling av en viss kultur. Kultur inom organisationer har uppkommit på basis av att skapa 

mening hos individen och syftar till att strukturera på vilket sätt denne tänker, känner och agerar 

inom organisationen. Syftet är att skapa mening hos individen så att denne i sin tur bidrar till 

organisationens framgång (Du Gay 1996:41). Medarbetaren ses som en social varelse som söker 

tillhörighet och mening genom arbetet. Framgångsrika organisationer anses vara dem som skapar 

mening för medarbetarna genom att uppmuntra dem att tro på sig själva, ha kontroll över sitt öde 

samt att oberoende av vad deras arbetsuppgifter inom organisationen innebär, så är deras bidrag 

till organisationen viktig. Här är innebörden inte bara att organisationen ska bli framgångsrik, 

utan även att medarbetaren själv ska utvecklas. Genom att främja kreativa, självstyrande och 

produktiva medarbetare skapas en önskvärd och framgångsrik organisationskultur (Du Gay 

1996:60). 

 

Alvesson & Willmott argumenterar för att relationen mellan identitetsreglering och kontroll 

inom organisationer är viktig att uppmärksamma. Med utgångspunkt från tidigare forskning är 

tanken att skapa en länk mellan processen av att forma identitet och rationellt beslutstagande, 

alternativt utövning av diskretion inom en organisation och huruvida dessa är sammanlänkade 

(Alvesson & Willmott 2002:620). Författarna argumenterar för att identitetsreglering inom 

organisationer är ett signifikant men försummat inslag av kontroll inom organisationer (Alvesson 

& Willmott 2002:621). Det som vidare undersöks är hur mekanismer och utövning av kontroll, 

så som belöning, ledarskap och hierarkier inte fungerar utanför individens självdefinition, utan 

snarare hur detta interagerar med individens bild av sig själv vilket är ett resultat av den styrning 

som skett inom organisationen (Alvesson & Willmott 2002:622). 

 

2.5 Organisationens representanter  

I närvarons politik antas att de som delar våra erfarenheter är de som bäst tar tillvara våra 

intressen. Författaren menar att organisationen bör representeras av dem som har erfarenhet och 

är direkt berörda av samhällsutvecklingen, de som lever med problematiken. Det handlar om 

vem som ska väljas att representera organisationen offentligt och vem som har beslutsrätt i olika 

frågor (Hugemark & Roman 2012:53). Detta leder till en exkludering av andra grupper och 
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därigenom får företrädarnas sociala tillhörighet betydelse för organisationens framgång i frågor 

om jämlikhet och rättvisa. Genom att inkludera andra grupper i organisationen vidgar de den 

politiska agendan vilket ger fler åsikter kring olika problem (Hugemark & Roman 2012:49). 

Författarna pekar på tre anledningar till att organisationen ska företrädas av individer som har 

erfarenhet kring de frågor som organisationen står för. För det första så behövs närvaron av de 

personer som delar organisationens intressen. För det andra är det ett erkännande att få delta i 

beslutstagarprocessen och bli en legitim aktör som har rätt att delta i systemet. För det tredje 

behövs en ökad andel människor från olika sociala grupperingar för att närma sig idealet om 

kommunikativ demokrati (Hugemark & Roman 2012:50).  

  

Författarna beskriver två olika sidor av representation av organisationen. Det första är vilka som 

har rätt till medlemskap i organisationen. Det andra är vilka som ska ha rätt att representera 

organisationen offentligt och vara i den position att fatta avgörande beslut (Hugemark & Roman 

2012:53). Resonemanget handlar om huruvida kravet ska vara att de som arbetar för 

organisationen ska tillhöra den sociala kategorin (Hugemark & Roman 2012:55). Detta handlar 

inte bara om grupptillhörighet utan är också en fråga kring makt och ojämlikhet (Hugemark & 

Roman 2012:56). Organisationens syfte är att ombesörja en grupps behov och erfarenheter, detta 

görs genom olika regler för vilka som ska representera och vilka medlemmar som accepteras. En 

förutsättning är att det definieras vilka “vi” är och huruvida man accepterar andra grupper i 

organisationen, detta kan vara problematiskt (Hugemark & Roman 2012:57)    

 

Organisationens styrka är en gemensam värdegrund och ett gemensamt agerande (Hugemark & 

Roman 2012:59). En kollektiv resurs är något den enskilda individen inte kan skaffa själv utan 

det är därför människor går med i organisationer där man delar gemensamma intressen. 

Resurserna kan vara materiella så som medlemsavgifter, medlemmar, byggnader och anställda, 

men det kan också vara symboler för den kollektiva identiteten så som organisationens namn och 

status (Hugemark & Roman 2012:111). Medlemmarna bidrar med arbete och engagemang till 

organisationen, och med många medlemmar visar organisationen att det finns många som stöder 

frågorna de arbetar med vilket är en viktig symbol. Detta är viktigt då organisationen får mer 

pengar med fler medlemmar och genom detta skapas legitimitet (Hugemark & Roman 2012:12-

114). 
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3. Teori 

 

I detta avsnitt beskrivs inledningsvis Foucaults begrepp governmentality som ett sätt att styra 

individers handlingar. Vidare förklaras identitetskonstruktion och hur detta syftar till att skapa en 

självgående organisation. Detta genomförs med hjälp av olika metoder som används för att få 

individen identifiera sig med organisationen. 

  

3.1 Governmentality 

Michel Foucaults begrepp Governmentality kan översättas till styrningsrationalitet. Med 

begreppet menas en sammanslagning av orden govern som innebär styra eller regera och 

mentality som innebär mentalitet. Härmed vill Foucault förklara att styrning är en inställning till 

eller uppfattning om det som avses styra (Hultqvist & Petersson 1995:26). Styrningen är ämnad 

att forma och fostra medborgare så att dess kapacitet ökar, där mer eller mindre dolda 

styrmekanismer förekommer. Foucault sammanfattar styrning som de tekniker samt procedurer 

som styr individers handlande, styrning som gör oss självstyrande.  

  

Styrningsrationalitet förklarar hur styrning går till men förklarar dock inte varför eller hur detta 

är legitimt. Styrningsrationaliteten inriktar sig på att inkorporera de faktorer som styr individen 

och syftar till att forma eller influera hur individer handlar, samtidigt som det innebär att styra 

sig själv. Styrningen äger rum på flera olika nivåer men Foucault menar att det alltid finns ett 

samband mellan politisk styrning och självstyrning. Foucaults intresse för styrningsrationalitet 

utvecklades med bakgrund i att han studerade den moderna (västerländska) statens framväxt. 

Dock är hans teorier inte enbart användbara i statsteori då benämningen staten även kan ses som 

en benämning av institutioner, tekniker, procedurer och kunskapsformer som tillsammans bildar 

en form av styrning. Det går även att applicera Foucaults styrningsrationalitet på mer avgränsade 

system, som företag och organisationer. 

  

Styrningsrationalitet sammankopplas med liberalismen som innebär en strävan att styrning ska 

vara så effektiv som möjligt. Liberalismen utmärker sig genom att se styrning som effektiv och 

att frihet och styrning förenas. Den liberala styrningsrationaliteten baseras på att individen är 
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självstyrande i den mening att det gynnar den själv och samhället. Med detta som utgångspunkt 

är självdisciplin en viktig del i den liberala styrningsrationaliteten där frihet måste tas till vara på 

ett ansvarsfullt sätt. Vidare innebär den liberala styrningsrationaliteten att styra det offentliga på 

ett effektivt sätt genom planering, reglering och lagstiftning. Att friheten i samhället ökat medför 

inte att individer styrs mindre utan att de styrs på ett annat sätt, makt och frihet är på detta vis 

effekter av varandra (Nilsson 2008:128-133).  

  

3.2 Identitetskonstruktion 

Identitetskonstruktion används inom post-byråkratiska organisationer och bidrar till att få en mer 

flexibel och självgående organisation. Quality management och service management har bidragit 

till intresset av individen i organisationen, och främst det som händer ”inuti” individen, 

exempelvis självbild, känslor och vad man identifierar sig med (Alvesson & Willmott 2002:622). 

Identitet kan förstås som kopplingen mellan olika erfarenheter och förmågan att kunna reducera 

känslor och tankar. Identitet kan även beskrivas som samstämmighet och att vara kontinuerlig 

samt igenkänningsbar över tid och situation. Självidentitet formas med hjälp av kulturella 

sammanhang, exempelvis genom symboler, språk och värderingar som utgår från interaktion 

med andra (Alvesson & Willmott 2002:625-626). 

  

Syftet med identitetskonstuktion är att genom olika metoder få individen att bli ett med 

organisationen. Identitetsreglering kan ske via kulturell-, ideologisk-, byråkratisk- eller genom 

concertive kontroll (Alvesson & Willmott 2002:628). Kulturmekanismer introduceras eller 

förfinas med förhoppningen att vinna eller behålla medarbetarens engagemang, inblandning och 

lojalitet. Relationen mellan medarbetare och chef är viktig för att uppnå identitetsskapande, samt 

att man inte får ta den anställdas lojalitet för given, och arbeta aktivt för att identitet ska 

framkallas eller formas (Alvesson & Willmott 2002:623). Identitetsreglering symboliserar den 

identitet som formas genom organisationsstyrning och är en relativt omedveten process i 

jämförelse med när vår egen självidentitet skapas och utarbetas (Alvesson & Willmott 

2002:626). Ett exempel på identitetsreglering är när medarbetaren introduceras i organisationen. 

Det som sker är att individen identifierar sig själv med organisationen och skapar en identitet 

som blir sammankopplad med organisationen (Alvesson & Willmott 2002:625). Genom 
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introduktioner, utbildningar, interna tidskrifter, affischer med mera, skapas en ”vi-känsla” som 

gör att individen identifierar sig med organisationen (Alvesson & Willmott 2002:622). 

  

Alvesson och Willmott beskriver nio metoder som organisationer använder sig av i arbetet med 

identitetsreglering. Dessa tillvägagångssätt beskriver hur identitetsskapande konstrueras inom en 

organisation. Den första metoden menar att genom formella och informella procedurer ska 

egenskaper hos de anställda tydligt definieras så att medarbetare vet vad som förväntas av dem. 

När individen är medveten om vad som krävs skapas ett visst förhållningssätt med tillhörande 

identitet. I metod nummer två menar man att identitetskonstruktion är sammankopplat med att en 

individ eller en grupp individer identifierar sig indirekt med andra individer eller grupper. 

Genom urval av specifika identiteter vid rekrytering skapar organisationen därmed en viss 

identitetsnorm. Den tredje metoden beskriver hur organisationen genom vissa ord, motiv och 

företagsberättelser får medarbetaren att se en större mening deras arbete. Genom denna 

förmedling av specifika kulturaspekter inom organisationen skapas en önskvärd identitet. På 

liknande sätt beskrivs identitetskonstruktion i metod fyra som ett sätt där organisationen genom 

att exponera värderingar med starka inslag av moral orienterar identiteten hos de anställda i en 

viss riktning. 

 

I metod fem konstateras att konstruktion av kunskaper och färdigheter är en av nycklarna till 

identitetsreglering. Utbildning och tillhörighet i organisationen är starka redskap i skapande av 

identitet. Metod sex beskriver hur konstruktion av sociala kategorier skapar tydliga gränser för 

vad som är ”oss” och ”dem” inom en organisation. Därigenom formas en känsla av gemenskap, 

medlemskap och delaktighet som är en del av identitetsskapandet. Den sjunde metoden förklarar 

hur indentitetskonstruktion påverkas av hierarkisk uppbyggnad och social atmosfär i 

organisationen. Genom formella eller informella statusdistinktioner så väl som rankingsystem 

inom en organisation anpassar individen sin identitet efter dessa normer. I metod åtta beskrivs 

hur organisationen med hjälp av vissa förhållningssätt formar en viss identitet. 

Genom att använda sig av tydliga riktlinjer, regler och normer förmedlas det ”självklara” sättet 

att göra saker och ting på. På detta sätt skapas en illusion hos individen av hur arbetet förväntas 

utföras. Den sista metoden förklarar hur identitetsreglering sker genom att organisationen 

beskriver marknadsförhållandet som den befinner sig i. Om en organisation är verksam inom en 
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konkurrerande marknad är vissa personlighetsdrag önskvärda, om den istället är verksam inom 

offentlig sektor är andra aspekter mer vitala. Genom att förmedla vart organisationens intressen 

ligger skapas en önskvärd identitet hos individen (Alvesson & Willmott 2002:629-632). 

  

De metoder som beskrivs ovan kan mycket väl kombineras, men kan också komma att motsäga 

varandra om de inte används på ett korrekt sätt. Den identitetsreglering beskrivits i detta avsnitt 

kan förklaras som ett analytiskt instrument som används för att skapa ordning och klarhet i en 

komplicerad process av organisationskontroll (Alvesson & Willmott 2002:633). Det poängteras 

att arbetet med identitetsreglering och individens egen identitet är tätt sammankopplade samt att 

de påverkas av varandra. Detta innebär att hur man uppfattar sin självbild och självidentitet till 

stor del baseras på den identitetskonstruktion som skapats via organisationen. Samtidigt innebär 

det också det omvända, att den identitetskonstruktion som sker på arbetsplatsen är beroende av 

och påverkas av ens egen självbild och självidentitet. Därför är det av största vikt att 

organisationen ser till samtliga delar av individens identitet för ett framgångsrikt 

identitetsskapande. Dessa teorier ligger till grund för den fortsatta studien och används som 

utgångspunkt i arbetet med att sammanställa bland annat intervjuguide och analysmetod. Detta 

redovisas i nästa avsnitt som behandlar metod.  

 

3.3 Syfte  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur hälsopromotion kan användas som ett sätt att 

få individen att identifiera sig själv med organisationen. 
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4. Metod 

 

Valet av metod i detta avsnitt görs med utgångspunkt i att uppfylla studiens syfte som är att 

undersöka hur Byggnads med hjälp av diverse hälsofrämjande aktiviteter får medarbetarna att 

identifiera sig med organisationen. Avsnittet inleds med en beskrivning av Svenska 

Byggnadsarbetarförbundet där det redogörs för dess verksamhet och arbetsområden. Detta följs 

av en beskrivning av studiens tillvägagångssätt och analysmetod. Slutligen beskrivs de 

informanter som deltagit i studien och vilka etiska överväganden som tagits hänsyn till i 

undersökningen. 

  

4.1 Presentation av Svenska Byggnadsarbetarförbundet  

Svenska Byggnadsarbetarförbundet även kallat Byggnads, är en fackförening för alla som arbetar 

inom byggnadsverksamheten. Föreningen bildades redan 1889 men gick då under namnet 

Svenska Träarbetarförbundet. Byggnads finns representerade i 11 regioner och huvudkontoret 

ligger i Stockholm, även kallat förbundskontoret. Byggnads har cirka 100 000 medlemmar inom 

ett trettiotal olika yrkesgrupper där förbundets huvudsakliga uppgift innebär att se till 

medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhället. Byggnads arbetar inom tre 

huvudsakliga kategorier, för det första att förhandla med arbetsgivare och fastställa arbetsvillkor, 

arbetstid och löner. För det andra att utefter rådande lagar försvara medlemmarnas rättigheter och 

för det tredje att vara behjälplig medlemmarna i deras rätt till ersättning vid olyckor, sjukdom, 

ålderdom, rehabilitering eller arbetslöshet. Byggnads visioner är att vara en stolt yrkeskår, ett 

starkt förbund som träffar bra avtal med sina medlemmar samt att sträva efter att tryggt samhälle 

där alla har arbete. Dessa är en del av deras visioner men går även i linje med deras mål och 

värdeord, Stark, Stolt, Trygg (Byggnads 2012). 

  

Byggnads beskriver sig själva som en lärande organisation där de bland annat arbetar med 

kompetensutveckling och teamutveckling. Förutom detta har ledningsgruppen genomgått kurser i 

strategiskt ledarskap och redan existerade utvecklingsprogram har kompletterats med kurser 

inom utvecklat ledarskap och utveckling av gruppledare. Det poängteras att dessa satsningar görs 

med fokus på att skapa tillit samt för att få individer att växa med föreningen. I föreningens 
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verksamhetsberättelse finns ett kort avsnitt som beskriver deras satsning på friskvård. Den 

friskvård som nämns beskriver att anställda inom byggnads erbjudits massage en gång i veckan 

och att man startat en grupp som fokuserar på stressreducering. Förutom detta har förbundet 

sponsrat anmälningsavgifter till motionslopp (verksamhetsberättelse 2011:16-24).   

 

4.1.1 Förbundskontoret 

Byggnads förbunds- och huvudkontor ligger i Stockholm och har det övergripande ansvaret för 

hela verksamheten. Här arbetar drygt 70 personer fördelade på sex enheter, ekonomienheten, 

FASAB, förbundsledning, förhandlingsenheten, kommunikationsenheten och medlemsenheten. 

Ekonomienheten sköter förbundets ekonomiska förvaltning, bokföring och redovisning. FASAB 

Administration sköter den gemensamma administrationen för de sex enheterna samt 

personalfrågor och kontorsservice. Förbundsledningen består av fyra kongressvalda funktionärer 

och har det övergripande ansvaret för förbundets verksamhet. Förhandlingsenheten arbetar med 

kollektivavtalets utformning och regler samt tvisteförhandlingar, medbestämmandefrågor, 

arbetsmiljöfrågor och lönestatistik. Kommunikationsenheten handhar intern och extern 

information som opinionsbildning, press, webbredaktion, politisk bevakning och 

arbetsmarknadspolitiska frågor. Medlemsenheten arbetar med fackliga utbildningar, 

medlemsrekrytering, försäkringar och ungdomsfrågor (Byggnads 2012). 

  

Till skillnad från det utbud av friskvård som beskrevs i Byggnads verksamhetsberättelse har 

förbundskontoret satsat betydligt mer på hälsa och välmående för deras anställda. 

Förbundskontoret har på bottenvåningen en träningslokal som inrymmer en rad olika aktiviteter. 

Rummet längst in i lokalen är ett litet gym med skivstänger, hantlar och diverse andra maskiner. 

På väggen sitter en TV som är placerad framför löpbanden och cyklarna. För att medarbetarna 

ska ha kunskap om hur de tränar på ett säkert sätt har de fått utbildning och genomgång av 

utrustningen på gymmet av en sjukgymnast. Det finns en större spegelsal som används för 

cirkelträning, zumba och andra konditionspass där inhyrda instruktörer håller i passen som 

antingen äger rum under lunchtid eller senare på dagen. Längst in i lokalen finns även en 

spinningsal med tillhörande ljudanläggning och högtalare. Vidare bidrar förbundskontoret med 

anmälningsavgifter till tävlingar så som “Vårruset”, “Vätternrundan”, “Vasaloppet” och 

“Lidingöloppet” samtidigt som de också arrangerat egna stegtävlingar där medarbetare tävlat 
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mot varandra på kontoret. Förutom ovanstående aktiviteter får medarbetaren även utnyttja ett 

friskvårdsbidrag på 2500 kr per år till andra hälsoaktiviteter denne ägnar sig åt på fritiden eller 

för att besöka den massör som kommer till förbundet en gång i veckan. Utöver de 

hälsofrämjande aktiviteter som erbjuds har medarbetarna tillgång till företagshälsovård i 

händelse av arbetsrelaterade besvär, samt att de har betalda läkarbesök och läkemedel. För att 

överblicka den allmänna hälsan på förbundskontoret får alla medarbetare kallelser till 

hälsoundersökningar med jämna mellanrum. 

  

Med bakgrund av den satsning som förbundskontoret gjort inom hälsa och välmående har vi valt 

att använda dem som undersökningsobjekt i denna studie. 

  

4.2 Tillvägagångssätt  

Den metod som används är kvalitativ då studien syfte är att öka vår förståelse kring ett visst 

fenomen snarare än att undersöka generell giltighet. Kvalitativ metod används för att få djupare 

förståelse inom området och för att kunna redovisa en större helhet i ett visst sammanhang 

(Holme & Solvang 1997:13-14). Vi använder informantintervjuer vilket innebär att intervjua 

personer som är medverkande i den kontext vi undersöker (Holme & Solvang 1997:104).  

 

4.2.1 Datainsamlingsteknik 

Vid konstruktion av intervjuguide valde vi att formulera ett antal frågor inom olika 

ämneskategorier. Utformningen av frågorna gjordes med bakgrund av våra teorier, detta för att 

säkerställa att frågorna är sammankopplade med teorierna och vårt syfte. Frågorna är öppna 

vilket skapar en dialog med informanterna så att frågor inte enbart kan besvaras med ett ja eller 

nej. I frågorna finns inga negationer då dessa kan vara svåra att förstå samt besvara. 

Intervjuguiden revideras på vissa punkter efter varje intervju för att kunna korrigeras och 

kompletteras när vi inte fått de svar vi sökt (Trost 2010:71-72). 

  

Med informantens samtycke har vi använt oss av ljudupptagare vid samtliga intervjuer för att 

kunna gå tillbaka och lyssna på alla nyanser av intervjun. I huvudsak gör vi detta för att senare 

kunna transkribera intervjun till text och för att under intervjun enbart kunna koncentrera oss på 
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de svar informanten lämnar (Trost 2010:71-72). Intervjuerna har låg grad av standardisering, 

informanten är därmed den som styr intervjun och vi har tagit frågorna i den följd som de 

kommer naturligt (Trost 2010:39-40). Båda författarna deltog i samtliga intervjuer, dels för att få 

bredare informationsmängd då båda kan uppmärksamma kompletterade frågor, dels för att kunna 

diskutera och utvärdera intervjuerna efteråt. Intervjuerna har ägt rum på informanternas 

arbetsplats men i ett avskilt konferensrum där informanten kan känna sig bekväm (Trost 

2010:65,67). Intervjuerna inleddes med vissa bestämda frågor som exempelvis befattning och 

arbetsuppgifter för att informanten skulle känna sig trygg och för att samtalet ska flyta på ett 

naturligt sätt (Trost 2010:84).  

  

4.2.2. Urval 

Valet av undersökningsobjekt har skett utifrån två utgångspunkter. Dels med tanke på att 

föreningen förser sina anställda med en rad olika förmåner vad gäller motion, hälsa och 

välmående. Dels det faktum att en bekant till oss är del av organisationen vilket underlättar vårt 

tillträde till fältet. Intervjuerna skedde måndagen den 26 november och vi har intervjuat åtta 

anställda där varje intervju i genomsnitt tog 30 minuter. 

  

Studiens urval har skett utifrån de 70 personer som arbetar på förbundskontoret i Stockholm. 

Vårt önskemål var att intervjua medarbetare med olika befattningar, ansvarsområden samt några 

som har eller haft en personalledningsfunktion. Vi strävade efter en jämn könsfördelning bland 

informanterna, dock är merparten av medarbetarna på Byggnads och förbundskontoret män 

vilket bidrar till att urvalet inte blir helt representativt. Utefter våra önskemål har informanterna 

tillfrågats av vår kontaktperson på förbundskontoret och sedan tilldelats oss. Alla de som 

tillfrågats har ställt upp och många har fattat stort intresse för studien. 

  

4.2.3 Analysmetod 

Etnografiskt arbete är sociala interaktioner som används för att förklara och beskriva olika 

fenomen genom exempelvis kvalitativa intervjuer (Aspers 2010:33). Samtliga intervjuer har 

sammanställts och transkriberats. Underlaget har sedan kategoriserats utifrån deduktiv ansats där 

kodning skett med hjälp av “marginalmetoden”. Detta innebär att allt material skrivs ut och 
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kodas manuellt med hjälp av ett kodschema. Kodning sker utifrån de mönster som observeras 

genom bearbetning av materialet (Aspers 2007:172-175). I kodningsprocessen arbetade vi med 

att strukturera intervjumaterialet och dess innehåll utifrån våra teoretiska utgångspunkter. Det 

kodschema som användes vid bearbetningen av materialet bestod av ord och sammanhang där 

olika sekvenser i intervjuerna kunde kategoriseras i koder. Denna kodningsprocess gjorde det 

enklare att urskilja mönster och lättare kunna se samband i hela materialet. Materialet har med 

hjälp av kodningen strukturerats där det väsentliga tagits till vara för att fungera som underlag då 

vi skapat kategorier med tillhörande underrubriker.  

  

4.3 Informanter 

Informant 1. Man 28 år. Arbetar på medlemsenheten som ombudsman och är Utbildnings- och 

ungdomsansvarig sedan 3 år tillbaka. Har tidigare arbetat två år lokalt inom Byggnads. 

  

Informant 2. Kvinna 56 år. Har tjänstgjort på Byggnads sedan 1976. Arbetar nu på 

medlemsenheten som sekreterare med ansvarsområden inom kurser och konferenser. 

  

Informant 3. Man 47 år. Arbetar som enhetschef på medlemsenheten. Var fram till september 

2012 personalchef.  

  

Informant 4. Man 56 år. Arbetar som ombudsman på medlemsenheten sedan 1997. 

  

Informant 5. Man 50 år. Arbetar som ordförande i Byggnads ombudsmannaförening på 

förhandlingsenheten sedan fyra år tillbaka. Har tidigare arbetat som förhandlingsombudsman i 

sju år. 

  

Informant 6. Kvinna 48 år. Arbetar som personalchef på förbundskontoret sedan tre månader 

tillbaka. Har tidigare arbetat med regionfrågor på kontoret Stockholm-Gotland. 

  

Informant 7. Kvinna 49 år. Tjänstgjort på Byggnads sedan 1980, arbetar nu som webbansvarig 

och handhar intranät och hemsida. 
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Informant 8. Kvinna 39 år. Har arbetat på Byggnads i fyra år som personalsekreterare. 

  

4.4 Etiska överväganden 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera dem man avser att studera om den 

aktuella studiens syfte. Kravet om samtycke handlar om att undersökningsdeltagaren ger sitt 

godkännande till att medverka i studien (Trost 2010:124). Dessa krav har vi uppfyllt i denna 

studie då vi innan intervjun informerade informanterna om syftet med undersökningen, och att de 

genom att välja att delta i undersökningen givit sitt samtycke (Trost 2010:127).  
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5. Resultat 

 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat som baseras på de intervjuer och observationer som 

genomförts på Byggnads förbundskontor. Resultatavsnittet är strukturerat utifrån tre 

huvudkategorier som belyser arbetsvillkor, indirekt styrning genom gemensamma värderingar 

och hälsopromotion. Under varje kategori finns flertalet underrubriker som med hjälp av citat 

och beskrivningar bidrar till att uppfylla studiens syfte som är att undersöka hälsopromotion som 

ett sätt att få individen att identifiera sig med organisationen. 

 

5.1 Arbetsvillkor 

I denna inledande resultatdel behandlas medarbetarnas arbetsvillkor med fokus på oreglerad 

arbetstid, målstyrning och självständigt arbete. Avsnittet beskriver medarbetarnas 

arbetsförhållande och tar bland annat upp relationen mellan arbetsliv och fritid samt 

ansvarstagande och lojalitet inom arbetsgruppen. 

  

5.1.1 Oreglerad arbetstid 

På förbundskontoret får medarbetarna möjlighet att välja mellan reglerad eller oreglerad 

arbetstid. Reglerad arbetstid innebär att arbetstiderna är 8-17 med utrymme för kortare flextid. 

Övertidsersättning utgår enligt avtal och semesterperioden är fem veckor. Oreglerad arbetstid 

innebär att medarbetaren väljer sina egna arbetstider under förutsättning att de arbetar avtalade 

timmar varje månad eller mer, ponerat att arbetet blir väl utfört. Ingen övertidsersättning utgår 

men däremot har medarbetaren rätt till ytterligare en veckas betald semester. Flertalet 

medarbetare har valt oreglerad arbetstid, eller förutsätts ha oreglerad arbetstid med tanke på 

deras tjänst och arbetsområde. 

  

Jag har oreglerad arbetstid (...) jag har valt det för att vi kunde få välja (...) Har man mycket att 

göra så kan jag jobba över, behöver jag gå tidigare så kan jag göra det, jag valde friheten framför 

pengarna (...) Om jag behöver göra något eller hjälpa någon, eller att jag är stressad så kan jag 

komma hit på en söndag eller en kväll. Informant 2 
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I citatet beskrivs hur medarbetaren styr över sin egen arbetstid, att kunna arbeta flexibelt och 

vara ledig vid behov. Informanten antyder att denne valt frihet framför övertidsersättning. Dock 

antyder informanten att det är praktiskt att kunna arbeta kvällar och helger, vilket blir något 

motsägelsefullt i förhållande till informantens val av frihet. Den oreglerade arbetstiden innebär 

ändå stor flexibilitet och kan beskrivas med hjälp av informant 1. 

  

Jag kan sitta hemma med min dator och telefon och arbeta om jag vill så det är väldigt 

självständigt, frihet under ansvar. Man ska jobba fulla veckor, och jobbar man över ska man ta ut 

det i ledighet men så blir det inte alltid man slarvar ju, det är eget ansvar och det är ju upp till mig 

att ta ledigt när jag jobbat mycket eller varit bortrest på helgen. Informant 1 

  

Informant 1 förklarar att denne i princip kan arbeta vart som helst och när som helst. En 

förutsättning för att detta ska fungera är att medarbetaren har hög grad av självdisciplin då 

utförandet av arbetsuppgifterna helt och hållet är upp till medarbetaren själv. Att organisationen 

använder sig av oreglerad arbetstid på detta vis förutsätter självständiga medarbetare med hög 

grad av självkontroll. Informanterna menar också att den oreglerade arbetstiden möjliggör tid för 

träning under arbetsdagen, men endast om de upplever att de har tid och möjlighet. 

  

Jag utnyttjar det när jag känner att jag har utrymme i arbetet, har jag en lucka på två timmar på 

dagen så kan jag gå ner och gymma. Informant 1 

  

Jag hinner nästan aldrig under arbetstid, tror jag har varit kanske en gång på arbetstid. Informant 

5 

  

I citaten beskriver informanterna hur de beroende av arbetsbörda har, eller inte har möjlighet att 

träna under arbetsdagen. Detta tyder på att arbetsuppgifterna är det som prioriteras i första hand 

och att hög grad av självdisciplin finns implementerad hos informanterna. Självdisciplin är 

särskilt centralt för medarbetare med oreglerad arbetstid då de förutsätts arbeta självständigt och 

är fria att arbeta i princip när och var de önskar. Den höga grad av självständighet som finns hos 

medarbetarna ger större flexibilitet men kan också innebära att man arbetar mer än vad som var 

tänkt. Den ansvarskänsla som infinner sig hos medarbeten sätter press på prestationer och till slut 

kan det vara svårt att skilja på arbetstid och fritid. Den oreglerade arbetstiden innebär inte bara 

frihet och flexibilitet som informant 2 uttryckte sig utan bidrar även till att sudda ut gränsen 

mellan arbete och fritid.  
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Samtidigt kan tillgängligheten till träning på arbetsplatsen också ses som en bidragande faktor 

till att arbete och fritid smälter ihop. Då medarbetarna ges möjlighet att träna under arbetstid 

utför de en fritidsaktivitet på arbetstid. Vidare beskriver en medarbetare ett annat sätt hur arbete 

och fritid vävs ihop. 

  

Eftersom man blir en officiell person när man jobbar centralt får vi inte skriva eller göra allt i 

social medier. Informant 1 

  

Då medarbetarna har vissa förhållningssätt om hur de tillåts uttrycka sig i sociala medier gör 

detta att de ständigt behöver ha i åtanke vad som är passade eller opassande att uttrycka sig om. 

Detta påvisar hur medarbetarnas arbete och fritid påverkar varandra på ett mindre uppenbart, 

men ändå påtagligt sätt. Det handlar också om att skapa legitimitet utåt mot Byggnads 

medlemmar då medarbetaren inte får agera hur som helst då de är representanter för en 

organisation. Medarbetaren representerar alltså organisationen även på sin fritid. 

  

5.1.2 Målstyrning 

Organisationen har tydliga övergripande mål som förmedlas genom återkommande möten på 

lednings- och enhetsnivå. Utefter dessa formulerar medarbetaren individuella mål som sedan 

godkänns av ledningen. Mål för verksamheten, förbundet och enheten finns tillgängligt både i 

handböcker och på intranätet. 

  

Mina mål sätter jag själv, kortsiktiga mål som verksamhetsplan och målplan sätter jag själv, och 

lägger min egen budget om vad jag ska göra för att nå ut som sen godkänns av ledningen. Jag 

sätter mina egna mål vad jag vill åstadkomma som går i led med den stora målplanen som vi 

sätter var fjärde år på kongresserna, om jag håller mig inom riktlinjerna så har jag fria händer. 

Informant 1 

  

Var fjärde månad lämnar vi rapporter (...) sen lämnar vi slutrapporter varje år. Så det följs upp, så 

har vi gruppmöten varje månad med min chef. Man hinner påverka och förändra mycket under ett 

år och ändra riktning. Informant 1 

  

Utifrån informanternas beskrivning framgår det att medarbetarna har eget ansvar kring planering 

av det egna arbetet, men att de samtidigt behöver hålla sig inom ramarna för organisationens 

mål.  
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Detta kan visa på att medarbetarna arbetar mot gemensamma mål, samtidigt som de självständigt 

konstruerar individuella mål som de sedan arbetar efter. Informanterna beskriver även att det 

finns flera rutiner för hur målen följs upp och revideras under året.  

Dessa uppföljningar visar även vikten av att medarbetarna följer och arbetar utefter uppsatta mål. 

De två citaten ovan tyder på att organisationen för det första använder mål som ett verktyg för att 

leda verksamheten och medarbetarna i en viss riktning. För det andra använder de sig av en 

rutinmässig uppföljning för att återkoppla till uppsatta mål. Detta indikerar på en tydlig 

användning av mål som en del i organisationens syfte att styra verksamheten genom dess 

medarbetare.  

  

5.1.3 Självständigt arbete 

Som beskrivits ovan krävs det att medarbetaren arbetar självständigt och att arbetsuppgifter 

utförs på basis av eget initiativtagande. En informant beskriver dock att de oftast tillåts arbeta allt 

för fritt och kan tolkas som att ledningen har få direktiv om hur arbetet ska skötas. 

  

Jag jobbar nästan helt självständigt skulle jag vilja säga, nästan för mycket. Skulle vilja ha mer 

krav uppifrån, att det här vill jag. Väldigt självständigt! Informant 7 

  

Medarbetarna tenderar inte ha kontakt med ledningen i det dagliga arbetet, utan informanterna 

beskriver att det istället sker ett nära samarbete på respektive avdelning. Arbetsuppgifterna sker 

alltså i hög grad självständigt men medarbetarna tar gärna hjälp av varandra och stöttar varandra 

i olika beslut och frågor. 

  

(...) man har alltid folk runt om, man lär känna mycket folk och vi håller alltid ihop ett gäng, man 

står aldrig ensam (...). Informant 1 

  

Man är ganska självgående, men generellt sätt är vi väldigt lojala här tycker jag, man liksom 

ställer upp och försöker och så. Men det beror väl på att man faktiskt i grunden trivs för jag menar 

jag hade inte jobbat kvar här så länge om jag hade otrivts (...). Informant 2 

  

Ovanstående citat visar på att trots att arbetsuppgifterna till stor del sker självständigt finns en 

känsla av samhörighet inom avdelningarna som gör att medarbetarna ställer upp för varandra. En 

tänkbar förutsättning som informant två nämner är det faktum att medarbetarna är lojala mot 
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varandra och att man trivs på arbetsplatsen. En effekt som uppmärksammats till följd av att 

arbetsuppgifter sker självständigt samt att sammanhållningen och lojaliteten mellan kollegor är 

så utpräglad är den ökande ansvarskänslan. 

 

Det är en del som är på jobbet även fast de är sjuka (...) man känner sånt ansvar. Informant 6 

  

Istället för att sjukskriva sig beskriver informanten att vissa känner att de måste arbeta för att de 

upplever ett stort ansvar. Detta kan vara en effekt av en stark samhörighet och pliktkänsla inom 

avdelningen, men också att medarbetaren känner en skyldighet då ansvaret oftast ligger hos 

medarbetaren själv. Ansvarskänslan och det klimat som råder inom avdelningen gör att 

medarbetaren skapat ett personligt förhållningssätt till dennes arbetskamrater och därigenom 

även till organisationen. 

  

5.1.4 Sammanfattning 

Medarbetarna på förbundskontoret är i hög grad självstyrande då de kan påverka var, när och hur 

de utför sina arbetsuppgifter. Den oreglerade arbetstiden, samt att medarbetarna kan utföra sitt 

arbete utan att vara på kontoret indikerar ett arbetsklimat som bygger på lojalitet gentemot sina 

kollegor och till organisationen i sig. Denna upplevda frihet som arbetsförhållandena ger bidrar 

dock till att gränsen för vad som är arbetstid och fritid suddas ut, vilket förstärks genom att 

medarbetaren förutsätts representera organisationen även utanför arbetstid. Medarbetaren 

förutsätts vara självständig och sköta sina arbetsuppgifter under eget ansvar men detta under 

förutsättning att arbetet sker i linje med organisationens uppsatta mål. Arbetsklimatet kan i hög 

grad tolkas som självständigt men sett i ett större perspektiv sker ett nära samarbete mellan 

medarbetarna på respektive avdelning vilket kan ses som en form av självstyre. Det tenderar 

alltså inte till att finnas någon direkt styrning utan snarare en styrning som uppkommer inom 

arbetsgruppen. Slutligen kan den sammanhållning och ansvarskänsla som identifierats bidra till 

att medarbetarna upplever tillhörighet med sina kollegor och därmed också till organisationen. 
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5.2 Indirekt styrning genom gemensamma värderingar 

I denna andra del av resultatet presenteras hur en önskvärd identitet skapas. Detta belyses med 

hjälp av fyra underrubriker. Rekrytering från samma bakgrund, introduktion av nyanställd, 

ledning via kunskap och kultur som identitetsskapande. Genom att arbeta med olika metoder och 

tekniker skapas vissa förhållningssätt och identiteter hos medarbetarna som ett led i att 

medarbetaren successivt ska identifiera sig med organisationen.  

 

5.2.1 Rekrytering från samma bakgrund 

Rekrytering av nya medarbetare till förbundskontoret sker genom urval utefter en kategori, att 

denne tidigare arbetat inom byggbranschen. Utöver detta har en kravprofil utformats och 

används som verktyg vid rekrytering. 

  

Vi tar ju fram en profil, när det gäller ombudsmännen vilket är korkat beslut tycker jag, att som 

ombudsman i Byggnads ska du vara byggnadsarbetare och i princip innebär ju det att 

rekryteringsgrunden blir ju ganska smal å så blir alla stöpta i samma form. Informant 3 

  

Individen ska i grunden besitta egenskaper och förutsättningar som är i linje med 

organisationens. Förbundet selekterar specifika individer utefter kravprofilen och resultatet blir 

som informant 3 beskriver, att alla har samma eller liknande bakgrund. Detta kan tolkas som att 

organisationen vill anställda endast en viss typ av medarbetare, ett skapande av en 

identitetsnorm. Det betyder att förbundskontoret vill ha medarbetare som redan har en 

förförståelse av branschen, samtidigt som de ska dela Byggnads värderingar. 

  

5.2.2 Introduktion av nyanställd 

Byggnads utbildar alla sina nyanställda där en kompetensutvecklare ansvarar för att de som 

nyanställts under året samlas på förbundskontoret för två dagars utbildning. Där ges en 

grundläggande utbildning i vad Byggnads som organisation står för, så som visioner, värdeord 

och prioriterade mål. Därefter skiljer sig utbildningen åt för respektive tjänst. På 

förbundskontoret är introduktionsutbildningen en dag där rundvandring samt genomgång av 

rutiner och policys sker. Policys och riktlinjer finns tillgängliga på intranätet och är även 

beskrivna i en introduktionsmapp som delas ut i samband med anställning.  
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Rundvandringen sker på kontoret samt i träningsanläggningen som finns på bottenvåningen. I 

samband med detta informeras medarbetaren om vilka träningsaktiviteter som finns att tillgå, 

samt möjligheten att via företagshälsovården få gratis hälsokontroller, läkarbesök och läkemedel 

när det avser arbetsrelaterade besvär. Informant 1 beskriver i citatet nedan hur introduktionen på 

förbundskontoret gick till. 

  

En hel dag gick jag runt och träffade alla, satt ner med min chef och personalchef och hade 

genomgång om alla rutiner, tider, vad folk gjorde och vem jag skulle prata med om olika saker. 

Informant 1 

  

Vi har slagord som stark, stolt, trygg som ska berika och beröra organisationen och hur vi ska 

vara, alltså stark, stolt, trygg, har hängt med i 15-20 år. Informant 1 

  

Slagorden speglar värderingarna som Byggnads anställda bör dela, men också hur de ska vara 

som organisation. Byggnads ska vara en stark och trygg organisation för alla sina medlemmar. 

Detta är något som förmedlas till medarbetaren att arbeta efter och är samtidigt det som 

Byggnads förmedlar utåt. Byggnads har en väl utarbetad introduktionsutbildning där värdeord, 

policys, företagsberättelse och de övergripande målen presenteras. Detta kan vara en metod för 

att lära känna sina arbetskamrater och känna till vem som ska kontaktas i olika frågor, samt att få 

individen att identifiera sig med organisationen och därigenom skapas en känsla av gemenskap, 

vilket syftar till att alla arbetar i samma riktning. Vid nyanställning använder förbundskontoret 

sig även av ett mentorskap där medarbetaren får handledning i sitt dagliga arbete.  

  

Mentorn bistod med allt! Kunskap, tips, råd och har jobbat länge inom organisationen. Vet allt, då 

slipper man gå på misstag hur man ska vara och vem man ska prata med. Hur man kan påverka 

saker utan att man vet vad man gör, det är alltid skönt att ha som ett stöd bara, ringa å fråga! 

Informant 2 

  

Mentorn är inte endast till för att handleda medarbetaren i dennes arbetsuppgifter utan fungerar 

också som en förebild. Exempelvis hur man bör agera och föra sig både på arbetsplatsen men 

även ute bland Byggnads medlemmar. Mentorns roll kan ha stor inverkan på medarbetarens 

identitet då dennes handlande troligtvis påverkats av mentorn. 
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5.2.3 Ledning via kunskap 

Utvecklingssamtal sker årligen mellan medarbetare och dennes chef där en del av detta samtal 

fokuserar på vidareutbildning och kompetensutveckling. Vilken utbildning som medarbetaren 

ska delta i och vilka kunskaper som behöver utvecklas planeras gemensamt med närmaste chef. 

Chefen är den som i slutändan tar beslut i fråga om vilken kompetensutvecklande utbildning som 

medarbetaren ska delta i. 

  

När det gäller att kompetensutvecklas är det inga problem kan jag säga. Jag har aldrig fått nej om 

man vill gå en kurs eller så. Informant 7 

  

Ja är det bara relaterat till jobbet så är det inga problem. Det finns ju en policy för det också, men 

det är viktigt att det är någorlunda mallat så att det blir systematiserat. Informant 4 

  

Informanterna beskriver att förbundskontoret är generösa med att erbjuda kompetensutveckling 

när det är relevant för individens arbetsuppgifter och att de ofta tillgodoser medarbetarnas egna 

önskemål. Detta tyder på att organisationen satsar på kompetensutveckling men vill ha viss 

kontroll över den kunskap som medarbetaren besitter. Samtidigt exemplifierar det en 

organisation där medarbetaren har hög grad av självbestämmande och förväntas vara 

självständig. 

  

5.2.4 Kultur som identitetsskapande 

Även utformningen av kontoret tycks ha en viss betydelse för stämningen bland medarbetarna. 

Inredning och placering av möbler upplevs bjuda in till interaktion och öppna för 

kommunikation. Förbundskontoret har ljusa och luftiga lokaler med flera sittgrupper placerade 

utanför kontoren. Detta gör att medarbetarna enkelt kan samlas och diskutera frågor som 

spontant dyker upp när de möts. Varje medarbetare har ett eget kontor med glasdörr, och under 

observationstillfället stod flertalet dörrar öppna. Det framstår som att flertalet alltid finns 

tillgängliga för varandra, det är bara att sticka in huvudet till kollegan om man vill denne något. 

Stämningen uppfattades vid besöket som avslappnad och kamratlig, dessutom beskriver samtliga 

informanter att det är “högt i tak” på kontoret. Samtidigt beskriver informant 3 att det finns en 

specifik atmosfär på Byggnads och förbundskontoret. 
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Vi jobbar med att ändra våra attityder, macho-kultur finns ju även på förbundskontoret (...) den 

finns där och i ännu större utsträckning om ni skulle komma ut i våra regioner (...) Det finns en 

Besserwisserattityd, vi har inget att lära av andra och det är livsfarligt, man skärmar av mot 

omgivningen. Ledningen har sett det och jag vet ju att det kommer hända grejer nu. Informant 3 

 

Merparten av de anställda på Byggnads och på förbundskontoret består av medelålders män med 

liknande bakgrund. Detta i kombination med informantens beskrivning och observationer visar 

att det kan finnas en underliggande kultur som bygger på en viss jargong i en mansdominerad 

bransch. De gemensamma aktiviteter som erbjuds och kontorets utformning kan indikera på 

förbundskontorets vilja att skapa god sammanhållning och stämning bland medarbetarna. Detta 

leder i sin tur till att medarbetarna upplever en trivsam atmosfär på arbetsplatsen, får en känsla 

av samhörighet med arbetskamraterna och därmed identifierar sig med organisationen. 

  

5.2.5 Sammanfattning 

Redan från början sätter förbundskontoret en standard när de väljer vilka de anställer. De kräver 

att de som rekryteras som ombudsmän har tidigare erfarenhet som byggnadsarbetare. Vid 

introduktionen av medarbetare fokuserar de på att förmedla värderingar, policys och vad 

organisationen står för. Via mentorn sätter förbundskontoret ett exempel för hur medarbetaren 

ska föra sig både mot kollegor och gentemot organisationens medlemmar. Samtidigt i 

fortbildningen av medarbetaren så har denne utrymme att själv önska utbildning men chefen har i 

sin tur åsikter och bestämmer vad som är lämpligt för organisationen. Kontorets utformning 

vittnar om ett syfte att skapa ett öppet klimat bland medarbetarna men man beskriver även en 

machokultur som delvis kan ha uppkommit från den smala rekryteringsgrunden. Byggnads 

använder dessa metoder för att indirekt styra sina medarbetare att dela Byggnads värderingar och 

genom detta få dem att identifiera sig med, och vara en del i organisationen. 

 

5.3 Med hälsa som gemensam värdering 

Tredje delen av resultatavsnittet fokuserar på hur hälsopromotivt arbete används som ett sätt att 

få medarbetare att identifiera sig med en hälsosam livsstil, men likaså hur dess effekter skapar 

bättre gemenskap och samhörighet. Detta presenteras i fyra underrubriker. En sund själ i en sund 

kropp, att förmedla hälsosamt beteende, tävlingar som hälsopromotion och uppföljning.   
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5.3.1 En sund själ i en sund kropp 

På förbundskontoret anordnas en mängd olika aktiviteter, aktiviteter som är direkt kopplade till 

träning och hälsa men också andra aktiviteter som enbart har med sammanhållning att göra. 

Dessa är aktiviteter som får medarbetarna på förbundskontoret att umgås på andra sätt än genom 

träning och arbete ihop. De hälsorelaterade aktiviteter som förbundskontorets medarbetare 

erbjuds är bland annat cirkelträning, danspass, zumba, spinning, stresshanteringskurs, 

mindfullnesskurs, massage, och gym där personalen även kan få hjälp med övningar av en 

sjukgymnast. Byggnads betalar anmälningsavgifter till olika lopp som medarbetarna vill delta i. 

Förutom detta har de också möjlighet att träna på andra anläggningar, då betalar Byggnads ut ett 

friskvårdsbidrag på 2500 kr per år till medarbetaren. 

  

Vi har massage, stresshantering, motionspass, cirkelträningar, innebandy, danspass, zumbapass, 

det mesta liksom, bra smörgåsbord att välja från. Informant 1 

  

Informant 1 beskriver att det finns mycket aktiviteter att välja på och detta kan vara en metod att 

få så många som möjligt att välja den hälsosamma livsstilen. Förbundskontoret vill att det ska 

finnas något som passar alla, så att alla ska delta på något sätt i de hälsofrämjande aktiviteterna. 

Det finns även förmåner som berör sjukvård. 

  

Vi har fri läkarvård och fria mediciner, mediciner går upp till högkostnadsskyddet sen blir det ju 

ändå gratis sen har vi företagshälsovård, då blir man inbokad på hälsokontroller där man får en 

kallelse. Informant 1 

  

Byggnads har anlitat ett företag som har hand om företagshälsovården dit medarbetarna 

möjlighet att gå vid arbetsrelaterade åkommor. Företagshälsovården kallar även personal till 

regelbundna hälsokontroller där de följer upp medarbetarnas hälsa och redovisar det för 

ledningen på förbundskontoret. Detta kan vara ett sätt för ledningen att skapa sig en uppfattning 

om medarbetarnas hälsa och att göra det synligt. Andra aktiviteter som anordnas på 

förbundskontoret är de årliga jul- och sommarfester som arrangeras av Byggnads. Det finns 

också en förening som anordnar diverse andra aktiviteter för personalen på kontoret. Dessa 

aktiviteter bekostas delvis av Byggnads men förutsätter att medarbetarna själva betalar en viss 

del. Bland annat har det anordnats allt från resor och afterwork till en lunchkör där en körledare 

anlitats. 
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Vi har ju en personalfest och sommarfest. Sen har vi ju bildat den här kamratföreningen som gör 

olika aktiviteter (...) där bidrar Byggnads (...) vi betalar bara en tre-fyra hundra om man ska till 

fjällen eller så. Det gör de också till våra klubbar så att man ska kunna göra någonting trevligt. 

Informant 2 

  

Vi har en förening för alla anställda på Byggnads som brukar ordna aktiviteter alltifrån 

takvandringar till att åka ut med båt och nu i januari ska vi åka till Åre en helg för att få lite annat 

också, då går inbjudan ut till alla som jobbar på Byggnads. De som vill följer med, det är nästan 

bara nöje. Informant 5 

  

Samtliga informanter beskriver i stort sett liknande scenarion som visas i citaten ovan, nämligen 

att det anordnas ett flertal aktiviteter där alla får en inbjudan antingen via e-post eller genom att 

det publiceras via intranätet. De beskriver att de oftast deltar i aktiviteter som anordnas samt att 

initiativtagande till nya aktiviteter från medarbetaren uppmuntras, lunchkören är ett exempel på 

detta. Medarbetarna arrangerar många aktiviteter själva, och här är Byggnads givmilda med 

resurser och sponsrar gärna nya initiativ. Informant 2 förklarar att det blir en del av drivkraften 

hos medarbetarna att Byggnads sällan nekar till nya förslag utan till stor del uppmuntrar till dessa 

engagemang. Medarbetarna uppmuntras även att komma med förslag till nya träningsformer och 

nyligen kom förslaget med “Zumba” vilket nu finns som träningspass i anläggningen. Informant 

6 talar om att det är viktigt att medarbetarna på kontoret ska vara och bli “goda kamrater”. 

Genom dessa aktiviteter skapas möjligen hälsosamma medarbetare både fysiskt och psykiskt i 

den meningen att de dels tränar tillsammans och skapar en hälsosam livsstil. Detta kan leda till 

bättre samarbete mellan medarbetarna och därigenom skapa trivsel och psykiskt välmående hos 

medarbetarna på förbundskontoret, vilket också är en viktig del i den hälsosamma arbetsplatsen. 

Det finns andra faktorer som tyder på att förbundskontoret vill förmedla att de är en hälsosam 

organisation. De serverar endast kravmärkt kaffe och det finns stora korgar med frukt placerade 

runt om i fikarummet. Det är stort, ljust och luftigt med gröna växter placerade i samtliga fönster. 

Utöver dessa lite mer subtila och dolda tecken på hälsofrämjande arbete har andra initiativ tagits 

för att påverka medarbetarnas syn på hälsa. 

  

Vi hade en dialog om hur vi skulle göra för att bli ännu mer fokuserad på hälsa så vi la in några 

frågor i utvecklingssamtalet om man utnyttjar sin friskvårdspeng eller om man gör andra 

aktiviteter så att man faktiskt pratar om det för att sätta mer fokus på det. Informant 7 
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De trycker väldigt mycket från ledningen att vi ska vara hälsosamma (...) de går ut med att man 

ska prova på det som finns (...) Många i ledningen tränar också mycket för att föregå med gott 

exempel. Informant 1 

  

Ovan beskrivs hur förbundskontoret lägger fokus på hälsa genom att inkludera det i 

utvecklingssamtalet med medarbetaren. Det undersöks huruvida individen använder det bidrag 

som erbjuds och det diskuteras även om medarbetaren är aktiv på sin övriga fritid. Att 

hälsorelaterade frågor inkluderas i utvecklingssamtalet med medarbetaren kan tolkas som en 

metod organisationen använder sig av för att få individen att identifiera sig med en hälsosam 

livsstil som kan appliceras på både i arbetslivet och i vardagen. Vidare beskriver informant 1 att 

ledningen på förbundskontoret tränar med syfte att föregå med gott exempel. Detta kan visa på 

att förbundskontoret använder sig av vissa frontfigurer vilka fungerar som förebilder vad avser 

träning på arbetsplatsen. Flera informanter beskriver att sedan en yngre ledning som tränar flitigt 

tillsatts verkar effekten ha spridit sig på kontoret. Detta kan vara ett tillvägagångssätt som 

förbundskontoret använder sig av för att på ett mindre uppenbart sätt uppmuntra och förmedla 

vikten av en hälsosam livsstil och genom det en hälsosam arbetsplats. 

 

5.3.2 Att förmedla hälsosamt beteende 

Förbundskontoret använder sig av olika metoder för att visa medarbetarna att träning och hälsa är 

viktigt. Exempelvis redovisas resultat av medarbetarnas allmänna hälsa i samband med 

arbetsplatsträffar. Detta baseras på de hälsokontroller som medarbetarna genomgått under året 

som sedan sammanställts i en rapport av företagshälsovården och överlämnas till 

förbundskontoret. Det finns utöver detta andra metoder för att få medarbetare medvetna, 

engagerade och sporrade till att bli mer hälsosamma. 

  

Varje vecka får vi mail om vad som sker, det räcker med den marknadsföringen för då vet man 

vad som finns. Informant 5 

  

Du behöver inte söka informationen utan den finns där, allt möjligt också. Kommer via mail och 

kalendariumet. Informant 4 

  

Ovanstående citat beskriver hur medarbetarna får information om de hälsorelaterade aktivteter 

som finns på förbundskontoret. Flera informanter beskriver att samtlig information som rör 
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hälsofrämjande aktiviteter förmedlas via mail en gång per vecka, att de finns tillgängligt via en 

kalender på intranätet samt att informationen sprids muntligen mellan kollegor. Samtliga 

informanter talar om att de utnyttjar de aktiviteter som erbjuds på något sätt, antingen på 

arbetsplatsen eller så har de utnyttjat friskvårdspengen för att träna närmare hemmet. 

  

Eftersom jag inte bor här så är det perfekt att använda innan man ska åka hem, är jag här i en 

vecka så brukar jag nog köra en 3-4 gånger, sen har jag gymkort hemma också. Informant 4 

  

Informanterna beskriver också att de utnyttjar både arbetsplatsens anläggning samt 

friskvårdspengen för att ha möjlighet att träna på olika platser och för att ha valmöjlighet att delta 

i andra typer av aktiviteter som inte erbjuds på Förbundskontoret. 

  

Det finns många som tränar ihop, går på “Friskis och svettis”, spinnar och sådär på vår enhet. 

Informant 5 

  

Informant 5 antyder att flera medarbetare väljer att träna tillsammans på olika pass både på 

arbetsplatsen och på fritiden. De använder friskvårdspengen för att köpa träningskort på andra 

anläggningar, där de tränar på fritiden. Informanterna uttrycker att det ska finnas något som 

passar alla. Syftet med det är troligen att förbundskontoret vill att alla ska utföra någon form av 

träningsaktivitet och då måste det vara något som medarbetaren tycker är roligt och något som 

passar individen. Flertalet av informanterna beskriver att den främsta inspirationskällan till att 

träna är medarbetarna runt om kring dem. 

  

Medarbetarna sporrar mig mest, jag vet ju vad det finns för pass, men stämningen på avdelningen 

och kollegorna är det som sporrar mest. Informant 7 

  

De som oftast tränar trycker på andra att delta (...) jag blir peppad i alla fall, går det förbi nån så 

frågor de om man ska med. Informant 1 

  

Detta visar på att de genom positiva yttringar peppar varandra att träna, samtidigt ges ämnet 

fokus och blir så gott som dagligen ett samtalsämne på kontoret. Informanterna antyder att detta 

är något som till viss del gör att de tränar mer frekvent. Informant 5 menar också att hur 

ledningen agerar bidrar till en viss stämning på kontoret och hos medarbetarna. 
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Vissa av ledningen sätter nog en standard och även alla andra, man mår ju bättre när man tränar. 

Det smittar av sig på andra. Det blir; vafaan ska de och träna igen! Så visst. Klart man blir 

påverkad och det är positivt tycker jag. Informant 5 

  

Citatet ovan visar på att ledningen sätter ett exempel för medarbetarna, vilket i sin tur kan leda 

till att fler blir motiverade till att börja träna. Allt detta som beskrivits visar att det finns olika 

metoder för att förmedla värderingar kring träning och hälsa. En del av dessa är systematiska 

metoder medan andra handlar om att detta förmedlas i gruppen, det i sin tur tyder på en god 

sammanhållning mellan medarbetarna på kontoret. 

  

5.3.3 Tävlingar som hälsopromotion 

Förutom de träningsaktiviteter som dagligen erbjuds har förbundskontoret även använt andra 

tillvägagångssätt för att inspirera och påverka medarbetare att bli mer aktiva och hälsosamma. 

Ett exempel på en sådan aktivitet är den stegtävling som anordnades på förbundskontoret. 

  

Vi har arrangerat stegtävlingar vid några tillfällen. Man förses med stegräknare och så säger vi, ut 

och gå med er! Informant 3 

  

Förut hade vi stegtävlingar då kunde man vinna priser om man gick mycket. Informant 7 

  

Denna aktivitet anordnades inte endast för att uppmuntra medarbetare att röra på sig, utan sågs 

även som ett sätt att stärka gemenskapen samtidigt som medarbetare sporrades att röra på sig av 

ren tävlingsanda. Informant 3 beskriver även att det fick många deltagare att reflektera över hur 

lite de rörde på sig i vardagen. De fördelar som kan indikeras med att arrangera denna typ av 

aktivitet är att alla kan delta. Oavsett om fysisk aktivitet sker på egen hand så är målet att röra på 

sig tillsammans. Förutom den uppenbara effekten denna satsning får, det vill säga medarbetare 

som rör på sig, så skapar det förhoppningsvis också en laganda och kämparvilja som gör att 

arbetsgrupperna svetsas samman ännu mer. En följd av detta är att en grupp medarbetare börjat 

träna ihop, för att på fritiden genomföra en “Svensk klassiker”. 

  

Det finns ju ett gäng som kör spinning vet jag, de kör klassikern (...). Informant 4 
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En “Svensk klassiker” sträcker sig över ett års tid och innebär långa distanser i skidor, cykling, 

simning och löpning. Denna grupp medarbetare har på eget initiativ dragit igång denna satsning 

och tränar lunchspinning tillsammans under arbetsdagen för att sedan delta i tävlingar på fritiden 

som arbetsgivaren bekostar. 

  

Från början sponsrade Byggnads cykellopp och då frågade vi om dom kunde sponsra vårruset och 

lite andra lopp och där har dom betalat anmälningsavgifterna (...) oftast är det så att vi är drivande 

med att komma med förslag och det är inte så svårt att få igenom dem tycker jag. Informant 2 

  

Även informant 1 beskriver i ett annat sammanhang att anmälningsavgifter till “Vasaloppet”, 

“Vätternrundan” och diverse andra lopp sponsras av Byggnads. Dessa initiativtaganden från 

medarbetarna själva kan ses som en positiv effekt av att förbundskontoret satsat på träning och 

välmående. En möjlig konsekvens är att medarbetarna själva anammat denna satsning, blir 

kreativa och på så vis kommer med egna förslag och idéer om aktiviteter. Det som från början 

var ett initiativtagande från organisationen har alltså implementerats hos medarbetarna som nu 

själva är drivande i hälsofrämjande aktiviteter. Ett annat exempel som visar medarbetarnas egen 

initiativförmåga i hälsorelaterade frågor är informant 1 som beskriver att denne tillsammans med 

en grupp kollegor vid årsskiftet ska börja träna ihop för att tillsammans gå ner i vikt. Detta 

åtagande är ett beslut de själva tagit och kan vara ett resultat av förbundskontorets fokus på hälsa 

och välmående. 

 

5.3.4 Uppföljning 

De hälsokontroller som utförs under året följs upp genom att företagshälsovården sammanställer 

en rapport av resultatet som redovisas och lämnas över till ledningen på förbundskontoret. Detta 

förmedlar sedan ledningen vidare till personalen och pratar om vid en arbetsplatsträff. 

  

Hälsoundersökningar följer man ju upp och då får man ju redovisat på personalinformationen 

som vi har i december, då kommer dom ju ta upp det och berätta. Informant 2 

  

På utvecklingssamtalen tar man upp arbetssituationen, hur man mår. Hälsan får man också från 

hälsoundersökningarna då, men det blir aldrig personen arbetsgivaren får reda på, det är bara det 

generella. Informant 5 
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Det som informanterna beskriver ovan är en form av uppföljningsrutin som ledningen förmedlar 

under de personalsammankomster som sker vid jul och sommar. Ledningen beskriver det 

allmänna hälsotillståndet för de olika ålderskategorierna och pratar även om vikten om av att 

vara hälsosam. Vidare är hälsa och välmående representerat i utvecklingssamtalet och tyder 

därmed på en systematik i förbundskontorets arbete med främjande av hälsa hos sina anställda. 

Samtidigt som ledningen följer upp utvecklingen hos de anställda bidrar även medarbetarna till 

ytterligare en form av uppföljning. 

  

När man tränar sätter man ett streck på den aktiviteten och var man kommer ifrån (...) Nån 

uppföljning görs säkert men som jag inte vet om. Informant 7 

  

Denna form av uppföljning används främst som underlag när förbundskontoret betalar per antal 

medlem som deltagit i någon form av gruppträningsaktivitet och inte i utvärderingssammanhang. 

Dock berättar informant 6 att ledningen gärna vill följa upp denna typ av statistik och liknande 

men att man i dagsläget inte har tid eller resurser. Det som däremot följs upp årligen är det 

friskvårdsbidrag, även kallad friskvårdspeng som medlemmarna erbjuds en gång per år. Här 

undersöks hur många som utnyttjat bidraget och därmed ges ett visst mått på hälsa och 

engagemang hos de anställda.  

  

Det har kommit fram hur många som utnyttjar pengarna som man har för friskvård. Vi har 

konstaterat att det är en stor del som använder det så vi ska försöka lägga på lite pengar där så 

man kan utnyttja det mera. Informant 5 

  

Då den senaste utvärderingen visade att merparten av medarbetarna på förbundskontoret 

använder sig av friskvårdspengen undersöker nu ledningen att öka bidraget för att ytterligare 

uppmuntra medarbetare att vara aktiva även på sin fritid. Detta kan vara ett sätt att öka 

motivationen hos de som redan använder bidraget, men också för att fånga upp de som inte 

utnyttjar möjligheten och därmed få fler att vilja aktivera sig på fritiden. Till sist presenteras två 

citat som hjälper till att förklara förbundskontorets inriktning mot hälsa och välmående utifrån 

vissa antaganden och förhållningssätt. 
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Friska medarbetare är ju liksom produktiva medarbetare (...) Sjuka medarbetare är inge bra 

medarbetare på det sättet, man blir trött, sur och tänker inte lika bra och håller inte, så det är 

viktigt. Informant 3 

  

Det där med friskvård är ju så himla viktigt, det gagnar ju oss som organisation och arbetsgivare 

(...) om vi har personer som tycker det är viktigt så mår ju dom mycket bättre och presterar 

mycket bättre, jag menar så är det. Informant 7 

 

5.3.5 Sammanfattning 

Det finns flera metoder som förbundskontoret använder sig av för att engagera medarbetare i 

hälsofrämjande aktiviteter. Den främsta anledningen till att hälsa fått så stort fokus på 

förbundskontoret tycks vara den gemenskap som skapats mellan medarbetare då de uppmuntrar 

och sporrar varandra till att delta och komma med kreativa idéer kring aktiviteter. Det är 

Byggnads som skapat förutsättningarna för en hälsosam arbetsplats med aktiva medarbetare, som 

medarbetarna nu arbetar vidare med och själva utvecklar. Det ska finnas aktiviteter som passar 

alla och fokus är att skapa aktiviteter som genomförs i grupp, som kan utnyttjas både under 

arbetstid och under fritid. Tävlingar anordnas dels för att inspirera medarbetare till fysisk 

aktivitet men kan också ses som ett sätt att skapa gemenskap. Satsningen på hälsofrämjande 

arbete som förbundskontoret gjort indikerar på en vilja att medarbetare ska vara hälsosamma 

både fysiskt och psykiskt och följs upp bland annat upp genom utvecklingssamtal och 

hälsoundersökningar. Här byggs en grund för de värderingar som skapar självstyrande grupper 

samt det samförstånd som finns på förbundskontoret. 
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6. Diskussion 

 

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av föregående avsnitt. Vidare diskuteras och 

analyseras resultatet utifrån valda teorier.  

6.1 Summering 

Medarbetarna på förbundskontoret arbetar självständigt kontrolleras av gruppen på avdelningen. 

Det bygger på att medarbetarna är lojala och plikttrogna gentemot varandra och organisationen. 

Arbetssättet på förbundskontoret innebär också att medarbetarna har den självdisciplin som krävs 

för att utföra arbetsuppgifter i tid oberoende av vart de befinner sig. Medarbetarna arbetar inte 

under en direkt styrning från ledningen utan arbetar självständigt utefter uppsatta mål, med frihet 

under ansvar. Arbetssättet gör också att gränsen mellan arbete och fritid till viss del är 

odefinierad då medarbetarna kan träna och arbeta var och när de vill. De är även styrda på så sätt 

att de alltid representerar Byggnads vilket gör att de tvingas agera efter vissa riktlinjer även på 

sin fritid. Medarbetarna på förbundskontoret har god sammanhållning med sina kollegor och 

detta medför tillhörighet till organisationen. 

 

För att få anställning på förbundskontoret krävs tidigare erfarenhet som byggnadsarbetare, vilket 

gör att alla kliver in i organisationen med likvärdiga kunskaper och värderingar. Dessa 

värderingar arbetar förbundskontoret vidare med genom introduktionsutbildning och 

mentorskap. Medarbetaren ges en förebild att efterlikna och agera utefter både internt och 

externt. Detta har skapat en gemensam värdegrund samt ett kamratligt och öppet klimat bland 

medarbetarna på förbundskontoret, men med detta har även en utbredd machokultur skapats. 

Byggnads har genom detta arbetssätt gjort att medarbetarna är indirekt styrda till att bli en del av 

organisationen och identifiera sig med den. 

 

Byggnads har skapat förutsättningar för en hälsosam arbetsplats med aktiva medarbetare, detta 

arbete har medarbetarna sedan övertagit. Det finns stort intresse för träning bland medarbetarna, 

de påverkar och uppmuntrar varandra att delta i aktiviteter både på fritiden och under arbetstid. 

Gruppträningen används som ett redskap för att ytterligare öka gemenskapen på 

förbundskontoret och är ett sätt att umgås och lära känna varandra.  
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Medarbetarna själva kommer med nya förslag till aktiviteter och det ska finnas något för alla. 

Samtidigt ges möjligheten prova nya aktiviteter vilket uppmuntras av ledningen. 

Förbundskontoret lägger även resurser på tävlingar som anordnas, detta för att ytterligare öka 

intresset för en hälsosam livsstil, skapa gemenskap och för att medarbetarna ska identifiera sig 

med gruppen och organisationen. Förbundskontoret använder metoder för att följa upp 

hälsosamheten hos medarbetarna vilket visar på viss systematik i det hälsopromotiva arbetet. 

Hälsopromotion tycks vara en central del av de gemensamma värderingar och det samförstånd 

som gör att medarbetarna kan lita på varandra och att ledningen kan ge självständigt arbete.  

  

6.2 Övergripande diskussion  

6.2.1 Postbyråkratisk organisation 

Medarbetarna på förbundskontoret arbetar med frihet under ansvar, det är i hög grad ett 

självständigt arbete som till stor del sker med frånvaro av både chef och ledning. Detta är ett 

framgångsrikt arbetssätt som skapats genom att medarbetarna arbetar efter individuella mål i 

linje med organisationens uppsatta mål och värderingar. Fokus är inte hur många timmar 

medarbetaren arbetar per vecka eller när denne utför arbetsuppgifterna, utan att arbetsuppgifterna 

utförs. Detta gör att gränsen mellan arbetstid och fritid blir allt mer odefinierbar. Risken med 

detta arbetsklimat är att medarbetaren arbetar fler timmar än om de hade fasta arbetstider, och att 

arbete utförs på helgen eller under semestern. Detta gör att det blir svårt att släppa taget om 

arbetet när de egentligen borde vara lediga. Att det alltid finns möjlighet att arbeta kan leda till 

att medarbetaren känner skyldighet gentemot organisationen att ställa upp med sin tid. Detta kan 

leda till stress, att arbetet tar överhand och en upplevelse av att inte kunna vara ledig. Med det 

flexibla arbetet kan individen uppleva frihet och möjlighet att handla under eget ansvar, vilket 

gör att de bättre kan anpassa arbete i förhållande till privatliv.  

 

Medarbetaren är genom detta arbetssätt inte mindre styrd, detta sker istället med andra medel till 

skillnad från byråkratisk kontroll som sker direkt från ledning. Förbundskontoret har skapat ett 

arbetssätt där de inte behöver övervaka samt kontrollera huruvida medarbetaren utför sitt arbete 

utan där medarbetarna leder och styr sig själva. Detta arbete förutsätter hög grad av självdisciplin 

hos medarbetarna. Detta beskriver Foucault med begreppet styrningsrationalitet (Nilsson 2008). 
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Förbundskontoret ställs också inför utmaningen att styra medarbetare till att inte arbeta för 

mycket, det vill säga skapa en bra balans mellan yrkesliv och privatliv. Att förbundskontoret styr 

medarbetarna kommer att spegla hela deras livsstil då fritid och arbete är nära sammanflätat. 

Detta arbetssätt motsvarar det som Holmqvist & Maravelias (2008) beskriver som post-

byråkratiska organisationer.  

 

6.2.2 Självstyrande team 

På förbundskontoret styr medarbetarna varandra genom att det skapats en anda där arbetsgruppen 

delar gemensamma värderingar, normer och riktlinjer. Detta skapar lojalitet gentemot 

arbetskamraterna men också till organisationen då medarbetarna upplever en ökad ansvars- och 

pliktkänsla, där det sker en anpassning till en kollektiv gemenskap. Medarbetarna påverkas sina 

kollegor och kommer att känna viss press att bidra till gruppen. Detta är en fördel för 

organisationen i den mening att de tenderar få högpresterande och pålitliga medarbetare som 

känner ansvar gentemot sina kollegor och lojalitet till organisationen. Nackdelen ur ett 

medarbetarperspektiv är att de konstant känner ansvar att ställa upp vilket kan leda till att 

medarbetaren exempelvis väljer att arbeta trots sjukdom eller känner sig tvungen att arbeta ännu 

mer. Detta är en form av postbyråkratisk kontroll som tenderar ske från sidan, det vill säga att 

medarbetarna i arbetsgruppen kontrollerar varandra utifrån den norm som skapats. Detta 

fenomen kan liknas vid det som Barker (1993) kallar för självstyrande team som också beskrivs 

av Alvesson & Willmott (2002) som en indirekt form av styrning och identitetskonstruktion.  

 

6.2.3 Identitetskonstruktion & hälsopromotion  

Rekryteringsprocessen förbundskontoret använder sig av är en identitetsskapande metod som 

utmärker sig. Tekniken kan ses som skapande av en viss identitetsnorm, men samtidigt innebär 

det i likhet med vad Hugemark & Roman (2012) beskriver som både för- och nackdelar. 

Fördelarna är att individen lättare kommer kunna identifiera sig med Byggnads, dess anställda 

och deras medlemmar, samt att de har viss förståelse för branschen. Nackdelarna är en 

kompetensförlust då det ses som viktigare att vara representativ än kompetent samt att det lättare 

skapas normer i förhållande till hur man bör tänka, fungera och uppträda. Den machokultur som 

finns inom verksamheten kan vara en effekt av att organisationen rekryterar liknande 
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medarbetare där flertalet är män och där många tar med sig den jargong som råder i 

byggbranschen in till kontoret. En större spridning i urvalet av nya medarbetare kan bidra till en 

mer neutral kultur där olika kompetenser och individer kompletterar varandra.  

 

En förstärkning av denna identitetskonstruktion som förbundskontoret använder sig av är 

mentorskapet där medarbetaren får en mall över hur denne bör bete sig internt men även externt. 

Genom att använda en annan medarbetare som frontfigur är det enkelt för förbundskontoret att 

välja ut en lämplig förebild och skapa en kopia av denne. Resultatet blir att medarbetaren får mer 

dolda och indirekta förhållningssätt om hur denne bör agera inom kontorets väggar, men även 

utåt gentemot Byggnads medlemmar. Användandet av mentorskapet fyller alltså inte bara en 

intern funktion utan fungerar även som en form av legitimitetsskapande utåt. Det är tydligt att 

förbundskontoret använder sig av metoder och tekniker som gör att medarbetaren ska identifiera 

sig med organisationen och bli en del av den. Att medarbetare trivs, väljer att stanna kvar och vill 

organisationens bästa är ett resultat av att medarbetaren har identifierat sig själv med 

organisationen, känner förpliktelser men också ansvars- och lojalitetskänslor. Dessa argument 

ligger i linje med Alvesson & Willmotts (2002) teorier om identitetsskapande i organisationer, 

men visar samtidigt att identitetskonstruktion även kan fylla externa, och inte bara interna syften. 

 

De hälsofrämjande aktiviteterna används som ett verktyg för att få medarbetare att känna 

samhörighet och gemenskap till varandra. Träningen får medarbetarna att samlas kring ett 

gemensamt ändamål och syftar främst till att stärka den samhörighet, lojalitet och legitimitet som 

förbundskontoret vill uppnå. Detta argument ligger i linje med vad Du Gay (1996) beskriver då 

han förklarar hur individers identitet sammanförs med organisationens syfte genom förmedling 

av en viss kultur. Förbundskontorets syfte med hälsopromotion skiljer sig från det synsätt som 

Holmqvist & Maravelias (2008) har då de menar att det ska finnas en koppling mellan 

ekonomisk lönsamhet och hälsosamt beteende och att detta bidrar till ökad prestation. Tidigare 

forskning visar att organisationer som satsar på hälsopromotion vill se ökad effektivitet och 

produktivitet hos medarbetare, detta tenderar inte vara förbundskontorets fokus. Deras strävan 

ligger snarare i att skapa ett positivt arbetsklimat där medarbetare är hälsosamma, har god 

gemenskap och stark sammanhållning. Orsaken till förbundskontorets otraditionella fokus kan 

förklaras med bakgrund i att fackföreningsrörelser i likhet med ideella organisationer arbetar 
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utifrån andra premisser än vinstdrivande företag. Med detta i åtanke kan det hälsopromotiva 

arbetet på förbundskontoret ses som mer värderingsstyrt än ekonomiskt styrt, samt att det inte 

nödvändigtvis syftar till effektivitets- och produktivitetsskapande utan snarare ett 

legitimitetsskapande.  

 

6.3 Framtida forskning 

Initialt vore det intressant att undersöka hur förbundskontorets fortsatta arbete med 

hälsopromotion utvecklats efter några år. Nuvarande HR-chefen som vi intervjuat har många 

visioner om hur ett långsiktigt hälsoarbete skulle kunna se ut samt att denne kommit med förlag 

på procedurer och utökade uppföljningar som skulle kunna implementeras. Därför vore det av 

intresse att besöka kontoret igen för att se den eventuella utvecklingen. Framförallt för att 

undersöka huruvida det hälsofrämjande arbetet bidrar till det värderings- och 

legitimitetsskapande som det gör i dagsläget, eller om utvecklingen är mer inriktad mot 

effektivitet och produktivitet.   

 

6.3.1 Implikationer för praktiskt arbete 

Vi finner det vara av intresse att resonera hur man som personalvetare kan använda denna studie 

i sitt yrkesverksamma liv. För det första är det av intresse att en personalvetare är varse att även 

om styrtekniker och kontroll tenderar att vara dolda eller “osynliga” behöver det inte betyda att 

de inte existerar. Post-byråkratisk styrning och självstyrande team är exempel på styrtekniker 

som vid första anblick kan vittna om ett självständigt och “fritt” arbetssätt, men som vid en 

närmare titt, och med rätt kunskap kan bidra till att man ser mönster och tekniker som vittar om 

en etablerad form av personalledning. För det andra ger denna studie kunskap om hur 

organisationer använder identitetskonstruktion som ett sätt att få individen att integreras med 

organisationen. Dessa metoder och tillvägagångssätt är viktiga att känna till när man som 

personalvetare får i uppdrag att exempelvis sätta ihop en introduktionsutbildning eller arbeta med 

att bygga upp en framgångsrik organisationskultur. För det tredje är det som personalvetare 

viktigt se betydelsen av ha hälsosamma och friska medarbetare. Hälsopromotivt arbete bidrar 

inte enbart till friskare medarbetare, det är också en investering i personal som kan bidra till en 

rad positiva effekter.  
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