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Abstract 
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The purpose of the essay was to examine the members of the health group’s experiences in 
strategic health promotion. The target audience is a company’s health group, which is running 
a three year health promotion, now being in half-time. Learning is made clear by an 
evaluation by the health group’s member’s experiences in the health promotion. The 
background to the subject of the essay was a shown need of evaluation of the company’s 
health promotion, plus a curiosity of grown up’s learning in working life. The purpose of the 
result of the evaluation is to support the continuation of the work. 
The prompting of the empiric collection of the six respondents of the essay was qualitative, 
and the methods were analysis of content and half structured interviews. A half structured 
questionnaire was used as a quantitative method. Theoretic generation of Grounded theory 
(Starrin, et al., 1991) was used as inspiration for how to treat the material. Theory of lifelong 
learning (Ellström, 1991), of knowledge (Gustavsson, 2000) and structure for evaluation 
(Jerkedal, 1999; Springett, 2001) was part of the inspiration for the analysis. The perspective 
on health promotion in working life comes from Menckel & Österblom (2000) and Winroth & 
Rydqvist (2002). 
 
What is evaluated as meaningful in the strategic health promotion? 
What are these evaluations based on? 
What part of learning has been developed during this time? 
What knowledge has been developed during this time? 
 
Through an evaluation, the result is shown of how learning can be made clearer, and how 
knowledge can develop out of the experiences that are seen as meaningful in the strategic 
health promotion; the start of the health promotion with policy for health, the work with a 
health group which takes a lot of time but is seen as positive, how the job is as a 
representative of the group and how to look at health promotion with more steering or space. 
 
The ground to these evaluations is laid out by both internal affecting factors in the company 
as divided but safe with resistance to change, the good support from the leaders of the health 
promotion, the company’s view on health as a resource of production and the view on the 
employees which goes from everybody being happy and willing to commit to nobody being 
happy or willing to commit. External factors from society are found to be a strengthening 
inspiration from other company’s health promotion, plus the laws and rules from the 
authorities are experienced as a hinder in work. Learning to be a successful and possible 
health promotion has lead to the knowledge about simplicity, engagement and balance. 
 
Keywords: Learning, Knowledge, Experience, Evaluation, Strategic health promotion, 
Company, Analysis of content, Questionnaire, Interview, 
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Sammanfattning 
 
Titel: Ett hälsoprojekt i halvtid. Lärande i strategiskt hälsoarbete. 
Engelsk titel: A Health Project in Half-Time. Learning in Strategic Health Promotion. 
Författare: Maria Gustafsson 
Handledare: Lena Nilsson 
Examensarbete Pedagogik 10 poäng, fördjupningsnivå 1 
10 p C - Uppsats 
Programmet i Hälsopromotion 
Institutionen för Omvårdnad, Hälsa och Kultur 
Vårterminen 2004 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka Hälsagruppens ledamöters erfarenheter i strategiskt 
hälsoarbete. Målgrupp är ett privat företags styrgrupp, Hälsagruppen, som driver ett treårigt 
hälsoprojekt som nu är i halvtid. Lärande förtydligas genom en utvärdering av Hälsagruppens 
ledamöters erfarenheter i detta hälsoarbete. Bakgrunden till uppsatsens ämne var ett visat 
behov av utvärdering av företagets hälsoarbete samt en nyfikenhet om vuxnas lärande i 
arbetslivet. Tanken med utvärderingens resultat är att stödja det fortsatta arbetet.  
  
Ansatsen för empiriinsamlingen med uppsatsens 6 respondenter var kvalitativ, metoderna 
innehållsanalys av dokument samt halvstrukturerade intervjuer. Även kvantitativ metod i 
form av halvstrukturerad enkät användes. Inspiration till förhållningssätt för 
materialbearbetning har använts teorigenerering på empirisk grund (Starrin, et al., 1991). 
Inspiration vid analysen har varit bland annat teori om livslångt lärande (Ellström, 1991), om 
kunskap (Gustavsson, 2000) och struktur för utvärdering (Jerkedal, 1999; Springett, 2001). 
Perspektiv på hälsoarbete i arbetslivet gav Menckel & Österblom (2000) och Winroth & 
Rydqvist (2002).  
 
Vad värderas som betydelsefullt i det strategiska hälsoarbetet?  
Vad grundas dessa värderingar på?  
Vilket lärande har utvecklats under arbetets gång? 
Vilken kunskap har utvecklats under arbetets gång? 
 
Genom en utvärdering visas i resultatet hur lärande kan tydliggöras och kunskap utvecklas ur 
de erfarenheter som värderas som betydelsefulla i det strategiska hälsoarbetet; Starten av 
hälsoprojektet med skrivande av hälsapolicy, arbetsformen med Hälsagrupp som tar tid men 
ger mycket positivt, hur arbetet är som representant i gruppen och förhållningssätt till 
hälsoarbetet med mer styrning eller utrymme. 
 
Grund för dessa värderingar är lagd av både interna påverkansfaktorer inom företagets 
sammanhang som företagskulturen som uppdelad men trygg med förändringsmotstånd, den 
goda förankringen hos ledningen för hälsoarbetet, företagets syn på hälsa som en resurs för 
produktionen och synen på de anställda som skiljer sig markant mellan att alla trivs och vill 
engagera sig till att ingen trivs eller vill engagera sig. Externa påverkansfaktorer i samhället 
grundlägger stärkande inspiration i goda exempel av andra företags hälsoarbete, även lagar 
och regler från myndigheter som upplevs hindrande i arbetet. Lärandet för ett framgångsrikt 
och möjligt hälsoarbete har lett till kunskap om ledmotiven enkelhet, engagemang och balans. 
 
Nyckelord: Lärande, Kunskap, Upplevelse, Erfarenhet, Utvärdering, Strategiskt hälsoarbete, 
Företag, Innehållsanalys, Enkät, Intervju,  
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1. Introduktion 
 
Människans behov av utveckling ligger som grund för mitt undersökningsområde vilken är att 
utvärdera och diskutera lärande i strategiskt hälsoarbete. Drivkraften är ”... att komma 
underfund med något, för att utforska ett tema som man vill förstå mer av” (Widerberg, 
1995:18). Framförallt vuxnas lärande inom arbetet, där många befinner sig en stor del av 
livet. Mitt skrivtema blir då lärandeutveckling i arbetslivet. Detta på en nivå där möjligheten 
finns att nå och påverka förutsättningar för många till bättre hälsa, en genomslagskraft som 
kan räcka utanför arbetet. Ett sätt att finna människor är att använda arenaperspektivet vilket 
syftar till att hitta vardagsverkligheter där människor lever och arbetar. En av dessa 
vardagsverkligheter är arbetsplatsen, genom denna avgränsning blir det mer hanterbart att 
skapa stödjande miljöer för dem som är berörda (Winroth & Rydqvist, 2002). Stödjande 
miljöer verkar skyddande för människor mot sådant som hotar deras hälsa och möjliggör även 
för människor att utveckla sin prestationsförmåga, sitt självförtroende och sin hälsa, denna 
miljö anses omfatta hela samhället med hem och arbetsplats (Janlert, 2000). Genom hela livet 
kan vi lära oss nytt och bygga på det vi redan lärt. Det livslånga lärandet anses kopplat till 
lärande i arbetslivet och då både informellt lärande i det dagliga arbetet och formellt lärande i 
personalutbildning (Ellström, 1996). Lärande definieras som ”... relativt varaktiga 
förändringar av en individs kompetens som ett resultat av individens samspel med sin 
omgivning” (Ellström, 1996:147).  
 
Under en praktikperiod valde jag ett privat företag som startat ett treårigt hälsoprojekt. Där 
genomförde jag en inventering av hälsoarbetet, vilken visade behovet av utvärdering. Då jag 
är intresserad av och planerar att fördjupa mig i detta tog jag ny kontakt med företaget, med 
förfrågan att genomföra en utvärdering i halvtid. På grund av tidsbrist, avslogs min förfrågan, 
men efter en diskussion om tidsaspekten samt värdet för hälsoarbetet, diskuterades det vidare 
i Hälsagruppen (Bakgrund 2.3 Företaget) och beviljades. Jag funderar över hur strategiskt 
hälsoarbete kan upplevas. Att uppleva menas att som direkt berörd part varit med om något, 
som uppfattas och värderas på ett känslomässigt plan (Nordstedts, 1997). Min vision är att 
tydliggöra lärande och kunskap genom att kvalitativt utvärdera dessa erfarenheter. Med 
erfarenhet menas att ha utövat någon verksamhet, upplevt något (Nordstedts, 1997). Jag valde 
begreppet uppleva för att anlägga ett närhetsperspektiv till det undersökta ämnet, att lära i 
arbetslivet genom utvärdering av erfarenheter leder till att lära av realiserade upplevelser. 
 
2. Bakgrund 
 
2.1 Livslångt lärande 
 
Lärande i arbetslivet kan ses som medel och mål. I kunskapsutveckling, med tanke på arbetet, 
kan lärande leda till ökad lönsamhet (medel). Med fokus på mänskliga värden som kreativitet 
och inre utveckling har lärandet egenvärde (mål). Lära är både verb och subjekt, det har 
skilda betydelser; sammanhängande system av antaganden som försöker förklara 
verkligheten, praktisk undervisning, aktivt förmedla eller införskaffa kunskaper (Nordstedts, 
1997). Vad som anses vara livslångt lärande, dess tänkbara utgångspunkter och följder inleds 
med två exempel på internationell nivå och följs av Ellströms (1996) bild av livslångt lärande. 
 
Förenta Nationernas (FN) organisation för fredsarbete genom samarbete inom utbildning, 
vetenskap, kultur och kommunikation, UNESCO, anser att livslångt lärande pågår under 
människans hela liv. Detta leder till att man systematiskt förvärvar, förnyar och kompletterar 
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kunskaper, färdigheter och attityder, vilket fordras då människors livsvillkor är under ständig 
förändring. Lärande anses främja varje människas självförverkligande och vara avhängig ökad 
förmåga och motivation att engagera sig i självstyrda inlärningsaktiviteter. Alla slag av 
pedagogisk påverkan; formell, icke – formell som informell art erkänns. (UNESCO, 1972) 
 
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, är ett samarbetsorgan för 
30 länders regeringar. Deras policystrategi för livslångt lärande syftar bland annat till att 
främja sambandet mellan lärande och arbete. Detta kan göras genom etablering av nya 
flexibla vägar mellan utbildning, personalutbildning och kompetensförsörjning i arbetslivet. 
Att skapa stimulans för enskilda och arbetsgivare att investera mer i livslångt lärande betonas 
liksom att producera förädlingsvärde genom förbättrad kvalitet och effektivitet. Att tänka över 
roller och fördelning av ansvar hos samtliga parter framhålls, särskilt då arbetsgivare som har 
inflytande över utbudet av och efterfrågan på lärandetillfällen. (OECD, 1996) 
 
Lärandets förutsättningar, för processer och effekter rörande vuxnas lärande i arbetslivet möts 
av stort intresse, vilket uttrycks i forskning och policydebatt. Något av ett paradigmskifte 
anses ha skett där tonvikten flyttats från vuxenutbildning till vuxenlärande. Den förr så skarpa 
gränsdragningen mellan utbildning och arbetsliv har mjukats upp. Samtidens utveckling av 
arbetslivet har medfört krav som kan upplevas dubbeltydiga. De innefattar både stabilitet och 
förändring, som ändrade kompetenskrav, arbetsmiljökrav och demokratipolitiska 
överväganden. Lärande ses som en kontinuerligt pågående process som kan vara avsiktligt 
planerad och medveten men även omedveten. Resultaten kan vara positiva som breddad eller 
förhöjd kompetens. De kan dock även innebära negativa konsekvenser som passivisering och 
minskad kompetens. Kompetens avser här en individs tänkbara handlingsförmåga i 
förhållande till en viss uppgift, tillstånd eller sysselsättning. (Ellström, 1996) 
 
2.2 Uppföljning och utvärdering 
 
Lärandeprocessen kan belysas med uppföljning och utvärdering. Litteraturgenomgången 
visade att begreppen uppföljning och utvärdering används på olika sätt och betydelserna går 
isär. Janlert (2000) samt Jerkedal (1999) definierar begreppen och Springett (2001) utvecklar 
tankar om participatorisk, deltagaraktiv, utvärdering.  
 
Uppföljning används vanligen för löpande granskning eller kontroll av pågående verksamhet. 
Ibland används dock uttrycket synonymt med utvärdering vilket då ofta avser en mindre 
omfattande granskning som är mindre strikt utförd. Utvärdering används på en systematisk 
utförd bedömning och värdering. Det kan vara både av resultat och av process. En vedertagen 
skillnad är att nämna mellan summativ och formativ utvärdering. Summativ utvärdering, 
resultatutvärdering, syftar till att besvara frågan om det som utvärderas har fungerat bra, lett 
till förväntat resultat och om resultatet är värt insatserna. Formativ utvärdering, 
processutvärdering, görs under arbetets gång för att lära av erfarenheterna, peka på brister och 
hitta lösningar på det mindre lyckosamma. (Janlert, 2000) I denna uppsats är det, om inget 
annat anges, en formativ utvärdering som avses när utvärdering nämns. 
 
Det kan finnas behov för olika definitioner av utvärdering inom olika discipliner och 
arbetsområden. Statsvetenskap med empiri från offentlig verksamhet och politik skiljer sig 
från beteendevetenskapen med sin empiri från organisationsutveckling eller 
utbildningsverksamhet. Det existerar därför inte en enda definition på utvärdering som ses 
som den enda rätta. Jerkedals uppfattning är att en definition ska vara så allmängiltig som 
möjligt: ”Utvärdering är att beskriva och värdera ett program” (1999:19). Utvärderingens 
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uppgift anses vara att ge information och utgöra underlag för beslutsfattande. Hur man får 
resultatet använt, ses därför som viktigaste frågan i utvärderingen. Delaktighet med berörda 
parter ses som centralt. (Jerkedal, 1999) 
 
En reflexionsprocess ses som innersta kärnan i den automatiska utvärdering människor 
ständigt gör, liksom den process som utgår från gjord erfarenhet i syfte att i framtiden agera 
informerat. Det livslånga lärandet kan förtydligas genom utvärdering och som en avgörande 
del i kunskapsutvecklingen genom att belysa det som fungerar och dess orsaker. Den 
participatoriska utvärderingens utgångspunkt är strävan efter att engagera samtliga 
intresserade av resultatet i utvärderingen. Syftet är att åstadkomma förändring och handling. 
(Springett, 2001) 
 
2.3 Företaget  
 
Gjorda erfarenheter i företagets hälsoarbete kan belysas genom utvärdering. Företaget 
presenteras inledningsvis kort och dess hälsoarbete utförligare. I syfte att garantera 
anonymitet till samtliga inblandade och lägga fokus på ämnet istället för på företaget, 
företagshälsovården och fackförbunden, har jag valt att använda fingerade namn.  
 
Arbetsplatsen är en processindustri på Sveriges västkust som startades för cirka 40 år sedan. 
Knappt 400 anställda varav cirka 20 % är kvinnor. Drygt hälften av de anställda arbetar 
dagtid, återstoden arbetar skift då produktionen är igång dygnet runt. Omsättningen år 2002 
var närmare 1800 Mkr. Företaget är en del av en internationell koncern med 55 000 anställda. 
Hälsa, miljö och säkerhet har högsta prioritet i företaget och är tydligt uttalat i 
policydokument. Att det är viktigt betonas, för både den anställde och den kommersiella 
framgången, i produktion och i kvalitet av produkter och tjänster. Företagets verksamhet kan 
innebära stora risker inom områden förknippade med hälsa, miljö och säkerhet, både för 
anställda och omgivande samhälle. Av denna anledning anses det extra viktigt att detta arbete 
genomgående får en framskjuten position, både i policydokument och i daglig verksamhet.  
 
Företaget har förutom flertalet lokala kommittéer med inriktning på hälsa, miljö och säkerhet, 
en central kommitté med övergripande funktion. Sammansättningen är tvärfunktionell med 
företagets VD och representanter för ledningsgruppen och fackförbunden samt expertis som 
arbetsmiljöingenjör, säkerhetschef och företagshälsovården. Företagets förhållningssätt till 
hälsa är att anställda på alla nivåer ska ha förståelse för sambandet mellan följande faktorer: 
hälsa, vara tillfreds med sitt arbete, arbetsinsats och individuell produktion.  
 
För att samordna arbetet med hälsa har den centrala kommittén utsett en styrgrupp; 
Hälsagruppen, som strategiskt driver hälsoarbetet mot uppsatta mål. Detta utförs genom ett 
hälsoprojekt över tre år från och med 2002-07-01. De ekonomiska resurserna för detta 
ändamål är totalt 3 Mkr. Gruppen består av arbetsmiljöingenjör, personal- och 
informationschef, huvudskyddsombud för två fackförbund, övriga fackombud, sammanlagt 8 
ledamöter med en adjungerad representant för företagshälsovården,. På den centrala 
kommitténs fyra årliga möten rapporterar Hälsagruppen arbetet, målstyrning, budget och vad 
arbetet inneburit för företaget. Hälsagruppen skall koncentrera sig på två faktorer, de 
anställdas kondition och trivsel. 
 
Mål år 2003 för samtliga anställda: att erbjuda fri frukt, höja konditionen med 5 %, bibehålla 
eller sänka sjukfrånvaron på 3,8 %, införa hälsodagar varje år och mäta långtidsfriska. ”Man 
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räknas som långtidsfrisk om man har haft anställning i minst tre år och inte varit frånvarande 
på grund av sjukdom de senaste två åren” (Johnsson, Lugn & Rexed, 2003:195). 
 
Handlingsplan år 2003: hälsodagar inriktade på kost, motion och sömn, lagtävling i förbättrad 
kondition, börja mäta långtidsfriska, rökavvänjningskurs, slogantävling och börja arbetet med 
Hälsodiplomering som ska vara klart andra kvartalet 2004. Hälsodiplomering, en certifiering 
organiserad av Korpen med kriterier som policy för friskvård, omgivande miljö, strategi för 
personlig hälsa och verksamhet. Övriga aktiviteter är att subventionera aktivitetskort med max 
1000kr/år/anställd, livsstilsutbildning med inriktning på vikt samt friskvårdsföreläsning.  
 
Syfte i företagets hälsapolicy är att skapa förutsättningar för att de anställda i företaget 
upplever livskvalitet. Genom meningsfullt arbete och meningsfull fritid med avkoppling i 
form av fysisk aktivitet och lugn för själen, som leder till hälsa och välbefinnande. 
Välbefinnande definieras som en ”känsla av att må bra” (Janlert, 2000:362). Det lokala 
avtalet, arbetsmiljöpolicy och personalpolicy grundlägger värderingar och förutsättningar för 
att syftet meningsfullt arbete skall uppnås. Meningsfull fritid bygger på den enskildes beslut 
att påverka sin hälsa. Företaget vill med ett varierat utbud bidra till att var och en får en väl 
avvägd balans av fysiska aktiviteter och själslig och mental avkoppling. Hälsa ses här som en 
resurs på arbetsplatsen där målet är att ha närvarande och friska anställda som trivs och bidrar 
till utveckling och lönsamhet i företaget. Medel för att nå målet anses vara aktiv närvaro, 
utveckling i arbetet mot uppsatta mål, god trivsel och gemenskap, förebyggande åtgärder, 
fortsatt låg sjukfrånvaro, väl fungerande rehabilitering, god fysisk och psykisk kondition.  
 
I hälsapolicyn betonas vikten av ansvar för att nå dessa mål. Alla anställda anses ha ett 
gemensamt ansvar. Företagsledningen ställer resurser till förfogande, cheferna förstår hälsans 
och trivselns betydelse för gruppens prestationer. Den enskilde anställde bidrar aktivt och 
positivt efter sina förutsättningar och de fackliga organisationerna medverkar och utvecklar 
genom sitt inflytande. 
 
3. Problemformulering 
 
Företaget betonar vikten av hälsa och arbetar strategiskt med detta, men saknar utvärdering av 
Hälsagruppens arbete. En sådan skulle kunna belysa erfarenheter och lärande som gjorts och 
användas som stöd i fortsatt arbete. Min förhoppning är att genom utvärdering som struktur 
ge information och kunskap om ett område där ett behov visats, ett lärande genom 
utvärdering. Uppsatsens problem kan formuleras som viljan att undersöka och förtydliga 
erfarenheter och lärande gjorda i Hälsagruppens strategiska hälsoarbete. Det görs genom att 
utvärdera och beskriva hur dess ledamöter upplever arbetet och vad som påverkar detta. 
 
4. Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka Hälsagruppens ledamöters erfarenheter i strategiskt 
hälsoarbete. 
 
4.1 Frågeställningar 
 
Vad värderas som betydelsefullt i det strategiska hälsoarbetet?  
Vad grundas dessa värderingar på?  
Vilket lärande har utvecklats under arbetets gång? 
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Vilken kunskap har utvecklats under arbetets gång? 
 
4.2 Avgränsningar 
 
Enbart Hälsagruppens ledamöters erfarenheter och det som tolkas som betydelsefulla delar i 
arbetsprocessen och bakgrunden till detta utvärderas i företagets hälsoprojekts första hälft av 
de tre åren. Ekonomiska aspekter som berörs av Hälsagruppens arbete har medvetet lämnats 
utanför med motivering att fokus är inriktat på mjuka värden som erfarenhet och utveckling 
av lärande i hälsoarbetet och hur denna uttrycks. 
 
5. Teori/tidigare forskning 
 
5.1 Lärande 
 
Enligt Ellström (1996) pågår lärande i arbetslivet med ständig utveckling under hela livet.  
Han anger att ett av skälen till det ökade intresset för betydelsen av livslångt lärande och 
lärande i arbetslivet som betonas i forskning och av beslutsfattare, beror på 
produktionsekonomiska överväganden. Viktiga argument för lärande i arbetslivet, där allt 
högre krav på flexibel kompetens ställs grundade på arbetslivets ständiga förändringar. De 
anställda ska nu ofta kunna fatta större egna beslut i ett ökat beslutsutrymme i självstyrande 
grupper. Detta anges ställa ändrade krav på kompetensen och även på dess utveckling. 
Arbetsmiljön är ett annat skäl för intresset, där en tillåtande attityd för lärande och 
kompetensutveckling bör eftersträvas. En sådan miljö ger förutom lärandet mervärde hos de 
anställda i bättre hälsa och välbefinnande. Trots visat intresse för lärandeutvecklingen inom 
arbetslivet finns en brist på empiriskt baserad forskning som rör lärandets förutsättningar och 
processer där det sker. Detta anges bero på svårigheten att beskriva detta informella lärande 
som uppstår och fortgår oplanerat och omedvetet i daglig verksamhet. Att omgivande miljö 
spelar stor roll är dock klart och att lärandet sker i samspel med denna. (Ellström, 1996) 
 
Genom att skapa möjligheter till individuellt handlingsutrymme och större grad av frihet i 
arbetsprocessen stärks lärandet. Detta gynnar såväl produktionsekonomiska som mänskliga 
aspekter. Möjligheter till utrymme grundläggs i de val ledning, fackförbund och anställda gör 
i verksamheten. Vid skrivande av styrande dokument och mål är det viktigt att individen eller 
gruppen är delaktiga i processen och tar och får möjlighet för ansvar till ett utrymme, där de 
kan ställa frågor om vad och varför istället för enbart hur. Faktorer som hindrar lärande kan 
vara stressiga situationer som vid underbemanning, vilket på sikt kan leda till minskat 
engagemang och effektivitet i arbetet. Krav ställs alltså både på arbetsplats och anställda. 
Subjektivt utrymme utgår från individen som kunskap och engagemang och objektivt 
utrymme utgår från befintlig verksamhet som tid och rum. (Ellström, 1996) 
 
Hur sammanhanget betraktas och upplevs där kompetensen ska användas, både kulturellt och 
socialt, inverkar på den viktiga delaktigheten och aktiva medverkan som effektivt lärande 
kräver. På detta sätt hör lärande och arbete ihop genom reflektion och rutin i en dynamik. 
Ellström (1996) skiljer mellan lägre ordningens, anpassningsinriktat och högre ordningens, 
utvecklingsinriktat lärande. Det som består i att lära in något och sedan återge det eller följa 
givna anvisningar på rutin ryms i det första begreppet, även utan att ifrågasätta saker och ting. 
Rutin behövs dock för att kunna arbeta utan allt för stor kognitiv belastning i det dagliga livet. 
För en högre grad och utveckling av lärande krävs däremot att arbetsuppgiftens 
förutsättningar behöver tolkas och inte är tagna för givna. Här behövs ett ansvar och 
engagemang för att formulera problemet för arbetsuppgiften. Reflektion och värdering av 
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problemets art är centralt i denna process av lärande genom erfarenheter. Mer energi krävs än 
för rutinmässiga uppgifter, men ger också mer energi tillbaka, när problemet är identifierat 
och löst med ökat lärande som följd. Krav ställs i detta lärande på individens kognitiva 
förmåga att tänka analytiskt, förutom viljan att lära och en grundkunskap att bygga på. 
Insamling och analys av information i uppföljande arbete anges också som viktigt i 
utvecklingsinriktat lärande. (Ellström, 1996) 
 
5.2 Kunskap 
 
Enligt Gustavsson (2000) såg Aristoteles en otrolig kraft i att vi hela livet utvecklas genom att 
lära nytt och mer om det redan lärda. Detta ger energi, samtidigt krävs arbete, energi och 
kreativitet som i uppdelningen kunna och skapa av ordet kunskap. Denna aktiva process 
underlättas om vi använder ett språk som förstås av människor i olika livsvärldar, ett ansvar 
finns i att anpassa sitt språk till de andras så kunskap kan skapas (Liedman, 1997). 
 
Att använda ett språk är som att spela ett spel och vi byter spel beroende av vad vi gör. Att ha 
kunskap, vara kunnig, ses som en viktig del i vår utveckling. En djupt mänsklig angelägenhet, 
något vi långvarigt och aktivt införskaffar. När samhället utvecklas så tillkommer nya behov 
för kunskaper. Det kan vara något vi gör, personligt och socialt, som existerar i vår 
mänskliga, sociala och kulturella kontext. Människan utgår från sig själv med sin bakgrund, 
minnen och erfarenhet. Kunskap internaliseras genom intryck utifrån och görs till egen. Den 
så kallade tysta kunskapen, kan vara när vi utför en handling. Det kan upplevas som något 
man bara kan eller vet och vara svår förklara. Vid kunskapssökande finns alltid en 
förförståelse av något slag och det kan krävas både grundläggande kunskap, engagemang och 
motprestation. (Gustavsson, 2000) 
 
Mycket kunskap kan resultera i stor kompetens och en specialisering sker inom våra yrken. 
En motsats till detta är integration som kan leda till att vi blir attraktiva så arbetsgivare kan 
stoppa in oss lite var det passar för tillfället och vår egen valmöjlighet av arbetsuppgifter ökar 
då vi har kunskaper om fler områden än ett. (Liedman, 1997)  
 
Förtydligande av olika kunskapsformer kan göras med en uppdelning med lång tradition 
bakom sig och den hämtar Gustavsson från Aristoteles som såg ”sökandet som en naturlig 
drivkraft för människan” (2000:19). De benämns techne, episteme och fronesis, de överlappar 
och går in i varandra, det finns inga vattentäta skott mellan dem. (Gustavsson, 2000) 
 
Techne, den praktiska kunskapen och synsättet kommer från pragmatisk kunskapstradition. 
Gustavsson sammanfattar: ”Kunskap utgår från praktik som reflekteras, för att leda till en 
förnyad praktik” (2000:101). Ordet techne ligger till grund för ordet teknik och hela den 
handlingsinriktade och instrumentella kunskapen ryms i begreppet. (Gustavsson, 2000) 
 
Episteme, vetenskapens kunskap och konstrueras genom forskning, som traditionellt går 
igenom tre stadier: observation (empiri), en metod (metodik) och visa vägen till svaren (teori). 
En parallell till förklaring och förståelse kan dras. Vetenskapen vilar på varierande grunder, 
den centrala frågan är om den sanna kunskapen nås genom kvantitativ metod, logik, hård 
kunskap eller kvalitativ metod, erfarenhet, mjuk kunskap. (Gustavsson, 2000)  
 
Fronesis, kunskap om mening, syften och ändamål och står för värden, normer och etik. Etik 
beskrivs som kunskap om människans karaktär. Det är grunden för en gemenskap som kan 
utformas till människans bästa, öka välbefinnandet och möjligheten att utveckla inneboende 
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resurser. Det är fråga på den högsta nivå och på den lägsta. Om etik utvecklas samt vilja till 
förändring från toppen kan denna nå förändringar i strukturer och system och förändring 
underifrån kan ske på bredare, universalistiskt vis och växa uppåt. Så kan kunskapen breddas 
och bli tillgänglig för fler som kan hjälpa utvecklingen framåt. (Gustavsson, 2000) 
 
5.3 Utvärdering 
 
Att utveckla utvärderingsteori anses motiverat, då det tolkas som intressant och betydelsefullt 
för utveckling av lärande och kunskap. Detta stöds av Jerkedal (1999) som ser utvärdering 
som viktigt verktyg för kunskapsskapande, förändring och utveckling. Springett (2001) delar 
inställningen av lärandeutveckling genom utvärdering, betonar användbarheten med 
resultaten samt delaktighet med de aktiva i projektet.  
 
Jerkedals (1999) struktur för utvärdering av projekt i åtta steg. 
 

1. Syften med utvärderingen? 
2. Extern och/eller intern utvärdering? 
3. Att identifiera berörda grupper. 
4. Hur kartlägger man vad berörda grupper önskar få belysta i utvärderingen? 
5. Vad ger kartläggningen och vilka frågor kan utvärderingen belysa? 
6. Design, insamling och bearbetning av data. 
7. Att informera om resultat. 
8. Hur får man utvärderingsresultaten utnyttjade? 

 
(Jerkedal, 1999:79) 
 
1. Syften med utvärderingen? 
 
Olika perspektiv kan utgöra utgångspunkt beroende på syfte, största vetenskapliga precision 
eller nytta. Jerkedals (1999) teoretiska förankring är att välja både och istället för antingen 
eller, enligt honom finns det inte en enda rätt utvärdering. Spelreglerna ändras efter syfte, 
viktigt med en helhetssyn med vidare perspektiv. Utvärdering startas oftast ur ett behov, ses 
som en skapande och lärande process som drivs av utvärderaren. Processinriktad utvärdering 
är att följa, observera och tolka, ge förståelse och förklaring till resultat. (Jerkedal, 1999) 
 
Utvärdering av hälsoarbete ses som en process av reflektion i vilken värdet av utförda 
handlingar sätts i relation till projekt eller riktlinjer som policydokument. Samtliga deltagare 
har kunskaper som är värdefulla att få med och lära vidare och kan lära av de andra. Denna 
ansats är avgörande för projektet fortsättning då lärande genom erfarenhet fokuseras. 
Utvärderingen kan ses som ett administrativt verktyg som möjliggör både ökad effektivitet 
och lärandet där medvetenhet ökar om vilka påverkansfaktorerna är. (Springett, 2001) 
 
2. Extern och/eller intern utvärdering?  
 
Extern utvärdering engageras utanför, intern inom verksamheten (Janlert, 2000). Oavsett 
intern eller extern utvärderare kan rollen variera av förutsättningar och resurser. Är syftet 
största nytta då utvärderaren ska observera, följa och påverka blir rollen medagerande eller 
förändringsagent. Kunskap om det utvärderades sammanhang, kultur och om utvärdering är 
viktigt. Öppen kommunikationen mellan utvärderare, beslutsfattare och användare poängteras 
och anses underlätta lärandet i verksamheten. (Jerkedal, 1999; Springett, 2001)   
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3. Att identifiera berörda grupper. 
 
Berörda grupper i ett företag kan vara ledning, fackförbund, projektansvariga och deltagare. 
Accepterande av flera grupper och vilkas intressen som företräds klargör utvärderarens roll. 
Etiskt krav att de berörda får tillfälle till inflytande, öppenhet med frågor minskar 
manipulation och kan legitimera resultatet som användbart. (Jerkedal, 1999) 
 
4. Hur kartlägger man vad berörda grupper önskar få belysta i utvärderingen?  
 
Metoder som statistik, enkät och intervju kan med fördel kombineras för att kartlägga vad 
berörda grupper önskar belysa, hela gruppen eller representanter. (Jerkedal, 1999)  
 
5. Vad ger kartläggningen och vilka frågor kan utvärderingen belysa? 
 
Kartläggningen genererar vanligtvis en mängd frågor som kan och ska ha olika intressen att 
tillvarata. I detta skede bedöms viktigt att inte sträva efter fullkomlig konsensus och särskilt 
vara vaksam på att samtliga frågor har lika möjlighet till svar. En del frågor kan dock inte 
besvaras av orsaker som resurser, tillgång av metoder och etiska skäl. (Jerkedal, 1999) 
 
Andra faktorer som inverkar är mer eller mindre uttalade samband mellan orsaker som kan 
vara grundade av vardagliga erfarenheter i den särskilda kontext där utvärderingen görs. 
Kunskap om orsakssamband är därför centralt för ökad förståelse. (Springett, 2001) 
 
6. Design, insamling och bearbetning av data. 
 
Design, insamling (steg 4) och databearbetning varieras beroende på perspektiv och syfte 
(steg 1). En grupp som gör något och sedan undersöks ses som den vanligaste när projekt ska 
utvärderas. Är syftet att undersöka data som upplevelser och attityder kan den fylla ändamålet 
och kan mätas både kvalitativt och kvantitativt. (Jerkedal, 1999; Springett, 2001)  
 
7. Att informera om resultat.  
 
Information om och tydliggörande av resultatet anses viktigt för användbarhet och lärande, att 
fånga intresset är centralt. Ett sätt är med två utvärderingsrapporter. En vetenskaplig 
orginalrapport vars upplägg följer arbetets gång från behovsanalys och stegvis följd av arbetet 
till avslutande återkoppling till användarna. En kortfattad med de viktiga resultaten effektivt 
uttryckt kan underlätta kommunikation och skapandet av kunskap. (Jerkedal, 1999)    
 
8. Hur får man utvärderingsresultaten utnyttjade? 
 
”En utvärdering, vars resultat inte kommer till användning, borde aldrig ha gjorts!” (Jerkedal, 
1999:10). Användandet beror på flera faktorer. Det betonas med; reellt behov, viljan att lära 
av utvärderingen, samt utvärderarens vilja för uppmärksamhet av resultaten. Utvärderarens 
framgång beror på vad andra lär och kan ses som en lärare. Om resultaten stämmer med 
användarnas synsätt på verkligheten underlättar detta. Om inte kan det fodras mycket för att 
ändra sitt synsätt och använda resultaten i denna för användaren ändrade riktning. En konflikt 
kan uppstå då det anses vara viktigt för parterna att bekräfta sina egna bilder, denna risk kan 
reduceras om användarna engageras tidigt i utvärderingen. (Jerkedal, 1999)  
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Ett avgörande moment i utvärderingen är att delaktighet finns med även i sista steget, med 
återkopplingar som upplevs meningsfulla för deltagarna. Genom aktivt engagemang i att 
skapa ny kunskap av aktuella och gamla insikter samtidigt som man aktivt söker ny 
information uppstår ett lärande. Detta kan göras med ett avslutande möte där erfarenheter och 
lärdomar delas. Detta utgör då en kunskapsresurs i fortsatt hälsoarbete. (Springett, 2001) 
 
5.4 Hälsoarbete i arbetslivet 
 
Arbetslivsinstitutets generaldirektör Inger Ohlsson skriver i inledningen till Menckel och 
Österblom (2000:5) ”Hälsan är den enskilde individens viktigaste resurs men hälsan är också 
en viktig del i ett sunt och bra arbetsliv”. Menckel och Österblom (2000) ger en 
sammanfattande bild av hälsoarbete i arbetslivet i Sverige samt EU (Europeiska Unionen). 
Winroth och Rydqvist (2002) utvecklar arenatänkandet i processen med hälsoarbete.  
 
Att använda engagemang och energi som resurser ses som centralt i arbetsprocessen mot god 
hälsa. Under livet ändras dessa resurser beroende på människors livssituation och leder till att 
hälsan är i ständig förändring. Påverkar gör faktorer som arv, miljö och levnadsvanor. De 
ständiga förändringar som sker i dagens arbetsliv får till följd att människors hälsa påverkas. 
Detta framhäver värdet av satsningar på hälsoarbete i arbetslivet. I dessa satsningar betonas 
synen på samtliga anställdas olika behov, önskemål och valmöjligheter. Även medvetenhet 
om de olika roller och parter som finns på arbetsplatsen som ledning och anställda, ledningens 
företrädare och de fackliga sådana. (Menckel & Österblom, 2000) 
 
Ledningens syn på hälsa och hur ledningen upplevs i fråga om hälsa är viktiga indikatorer för 
engagemanget på arbetsplatsen. Ledningen kan som förebild vara ett gott exempel, som 
därigenom kan påverka övriga anställda till positiv inställning till hälsoarbetet. Att satsa 
ekonomiska resurser till hälsoarbete kan resultera i lönsamhet som kan det räknas hem på 
olika sätt som ökad arbetseffektivitet, produktivitet och kvalitet. Minskad sjukfrånvaro och 
med det minskade administrativa kostnader är andra sätt. Dessa vinster kan göras med 
hälsofrämjande arbete som affärsstrategiskt sätt att nå uppsatta mål som gäller annat än 
hälsan. God verksamhet är beroende av förutsättningarna på arbetsplatsen, mänskliga 
relationer och de anställdas hälsa. (Folkhälsoinstitutet, 2001) 
 
Därutöver finns de mer självstyrande grupperna med större eget utrymmer för planering och 
beslutstagande. Fackliga företrädares roll betonas särskilt som värdefull i arbetet med att 
skapa förutsättningar för hälsoarbete och kan exempelvis utbilda skyddsombuden vidare inom 
hälsoarbete. Företagshälsovården har en naturlig roll i hälsoarbetet som med fördel kan 
kombineras med kompetens i hälsopedagogik och friskvård för en bredare kompetens. Detta 
anges leda till mer framgångsrik strategi i hälsoarbetet tillsammans med övriga parter på 
arbetsplatsen. En viktig ledarskapsprincip anges vara att se anställda som faktor för framgång 
istället för kostnad. Situationer utanför arbetet kan vara nödvändiga att inkludera då arbetsliv 
och privatliv hör ihop. Öppenhet för detta förhållningssätt hos anställda på alla nivåer bedöms 
stöda arbetet mot bättre hälsa. I detta framhålls betydelsen av ett ledarskap som agerar, styr 
mot god hälsa som ett mål till skillnad från att endast passivt tala om det. Hälsa är en viktig 
resurs för såväl den enskilde människan som arbetslivet. Andra resurser i form av pengar, tid 
och lokaler anses nödvändiga för processen att nå målet, bättre hälsa i arbetslivet. Faktorer 
utanför arbetsplatsen som påverkar detta arbete är myndigheter och hur andra företag arbetar 
med hälsoarbete. (Menckel & Österblom, 2000) 
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Arbetsmiljölagstiftning från samhällets sida ska skydda människors hälsa. Annat som 
påverkar hälsan i arbetsmiljön är engagemang i arbetet, mått av styrning och frihet, relationer 
till arbetskamrater och ledning. Om dessa faktorer upplevs åt positivt håll kan det leda till 
trivsel med bättre hälsa som följd. Men om de upplevs åt negativt håll kan de leda till ohälsa. 
Detta område benämns den psykosociala miljön. Fysisk miljö rör faktorer som riskabla ämnen 
och buller. En annan aspekt är den kulturella miljön, som är den som knyter samman 
människor kring gemensamma värderingar och traditioner. Synen på sig själv och andra som 
passiv eller aktiv är en viktig fråga i hälsoarbetet eftersom resultatet är avhängigt aktivt och 
engagerat medverkande. Förståelse för vikten av dessa faktorer samt arbetsplatsens villkor 
och förutsättningar är avgörande i ett lyckat hälsoarbete och kan tydliggöras genom 
utvärdering. Där processen kan visas och vilka erfarenheter och resultat som gjorts. 
Delaktighet i utvärderingen med dem som medverkar i arbetet får till följd att det blir en 
inlärningsorienterad utvärdering i motsats till att endast mäta, beskriva eller värdera. (Winroth 
& Rydqvist, 2002) 
 
Spridning av kunskap och information om goda exempel av hälsoarbete i arbetslivet kan leda 
till inspiration av nya hälsosatsningar. Policydokumentet ”Luxemburg Deklarationen för 
hälsofrämjande på arbetsplatser i Europeiska unionen” (i Menckel och Österblom, 2000:144) 
har skrivits i ett nätverk inom EU, benämnt Workplace Health Promotion (WHP). Delaktiga 
är samtliga EU: s medlemsländer samt ytterligare några länder. I nätverket sker en diskussion 
om och utbyte av erfarenheter och kunskap i ämnet hälsofrämjande på arbetsplatser. 
Policydokumentet har använts som stöd i urvalsprocessen med goda exempel inom EU. De 
exempel på svenska organisationer som arbetar med detta arbetar med traditionellt 
arbetsmiljöarbete efter rådande lagstiftning. Sedan skiljs hälsoarbetet dock åt med satsningar 
som: arbete med gemensamma värderingar, integrering av arbetsmiljöarbete och 
friskvårdsinsatser, förtydligande av förankring med hälsoarbete hos såväl ledning som 
personal, satsande på helhetssyn och samarbete med subventionering av aktiviteter som 
stärker välbefinnandet även på fritiden och att öka medvetenheten att främja hälsan i arbetet. 
(Menckel & Österblom, 2000) 
 
Koncentration av detta synsätt skulle då bli ”... ökad medvetenhet och kunskap utgör en faktor 
som bidrar till att individer, grupper och organisationer får ökad kontroll över faktorer som 
påverkar hälsan och i och med detta har ökade möjligheter att påverka dessa och förbättra 
hälsoläget” (Winroth & Rydqvist, 2002:230).   
 
Möjlighet att göra aktiva val är viktigt dock leder inte automatiskt enbart kunskap till 
förbättring, för det behövs en ständigt pågående process mellan tanke och handling. Både 
lärande och utvärdering kan ses som medel för att nå bättre hälsoarbete. Ett problem vid 
hälsoarbete samt utvärderingar av detta är vad som definieras som hälsa och hur denna ska 
mätas. Detta kan leda till svårigheter att mäta och svara hur en satsning fallit ut. Det är därför 
vara grundläggande att definiera betydelsen av begreppet hälsa vid inledandet av hälsoarbete. 
Att diskutera vad arbetet ska innehålla av förebyggande delar som att skydda mot riskfaktorer 
och hälsofrämjande delar som möjliggörande av delaktighet och engagemang. Begreppen 
överlappar varandra till viss del men har olika målsättning. (Menckel & Österblom, 2000) 
 
Hälsofrämjande, även benämnt promotion, åtgärder har till mening att förbättra hälsan medan 
förebyggande, även benämnt prevention, anses något av en kontrast. Janlert (2000) har 
sammanställt olika tolkningar av begreppen: 
 
I den första tolkningen är det fokus vem som utför åtgärden. 
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Hälsofrämjande: Åtgärder genomförs utanför hälso- och sjukvårdens ramar. 
Förebyggande: Åtgärder genomförs inom hälso och sjukvården. 
 
I den andra tolkningen är fokus på vad åtgärden försöker påverka. 
Hälsofrämjande: Stärka kroppens motståndskraft mot angrepp på hälsan.  
Förebyggande: Förhindra uppkomst av sjukdom och olyckor genom att undanröja orsakerna. 
 
I den tredje tolkas hälsopåverkan som något annat än sjukdom- eller skadepåverkan. 
Hälsofrämjande: Förbättring av hälsan som ses som individens subjektiva upplevelse. 
Förebyggande: Befolkningen i allmänhet utgör målgrupp för insatserna. 
 
I fjärde tolkningen är det målgruppen som styr åtgärdernas riktning.  
Hälsofrämjande: Förhindra sjukdom, som ett professionellt tillstånd där en diagnos kan sättas. 
Förebyggande: Riskgrupper utgör målgrupperna. (Janlert, 2000)  
 
Ett sätt att nå målgrupper, individer och grupper, för ett strategiskt hälsoarbete är att använda 
arenatänkandet som arena arbetsplats. Där finns ett naturligt intresse för engagerade anställda 
som trivs och mår bra. Hälsoarbetet kan där ske med långsiktighet och det är en förutsättning 
för ett lyckat resultat. Med en kombination av strukturella faktorer och villkor samt med dem 
som är berörda av detta kan bra villkor för stödjande miljöer skapas. I arbetsgruppen kan det 
ske på lokal nivå och på större arbetsplatser, central nivå. Att tänka arena utgår från samspelet 
mellan människa och miljö. Det jämförs med andra vanliga principer för hälsoarbete som inte 
utgår från detta samspel, som att tänka målgrupp, riskgrupp eller tema som kost och motion. 
En kombination av dessa synsätt och arenatänkandet leder till ett hälsoarbete där många 
människor och områden kan nås att arbetas med. Det konkreta hälsoarbetet bedrivs på den 
lokala nivån. Består verksamheten av flera arbetsplatser behöver även ett arbete på central 
nivå ingå för samordning och legitimering av det lokala arbetet. (Winroth & Rydqvist, 2002) 
 
Vissa principer som anges vägledande för hälsoarbetet på arbetsplats som arena är att arbeta 
utifrån de villkor och förutsättningar som finns på arbetsplatsen. Där kombinera arbete med 
anställda och omgivande miljö i frågor som rör arbetsmiljö, friskvård och rehabilitering. 
Tydliggöra hur hälsofrågorna drivs och samordnas samt ha dem på dagordningen. Utgå från 
en handlingsplan för hälsoarbetet, helst integrerad i de befintliga dokumenten, exempelvis 
verksamhetsplanen. Anställda och andra parter ska vara delaktiga i processen. Från central 
nivå behöver arbetet stödjas och möjliggöras genom styrande dokument som hälsopolicy, 
samordning av hälsoarbetet, resurser och handlingsplaner för centralt stöd.  En central strategi 
utgör utbildning i arbetet för att medvetandegöra och bygga upp kunskap. Ledarskapet är 
viktigt och all ledarutbildning bör ha inslag av hälsofrågor. Hur synen är på hälsa är en viktig 
utgångspunkt i arbetet, medel: hälsa som en resurs eller mål: välbefinnande eller en 
kombination. Detta bör utgå från arbetsplatsens behov och förutsättningar. (Winroth & 
Rydqvist, 2002) 
 
6. Metod 
 
6.1 Val av utvärderingsmetod 
 
Förutsättningen för utvärderingen av företagets hälsoarbete var dels visat behov, dels att den 
skulle vara användbar i företaget som stöd i det fortsatta hälsoarbetet. Företagets hela 
hälsoprojekt är planerat att utvärderas vid projekttidens slut, efter tre år. En sådan utvärdering 
benämns summativ när den utförs efteråt och på ett distanserat sätt, som en sammanfattning 
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av projektets resultat (Jerkedal, 1999). Sedan praktikperioden på företaget hade jag en viss 
förkunskap om hälsoprojektet. Nu en möjlighet till ökat lärande om strategiskt hälsoarbete, 
lärande i arbetslivet och utvärdering. Utvärdering som metod kan användas dels som ett 
medel för större kunskap om dessa områden, dels som ett mer övergripande mål i sig, som en 
sammanfattande beteckning på arbetet. En sökning efter vad som kunde användas för att nå 
min vision, lärande genom utvärdering, påbörjades. En litteraturgenomgång av dels vår 
kurslitteratur och annan litteratur gav en viktig grund och visade olika metoder att utvärdera 
på och perspektiv att utgå från (Bakgrund 2.2 Uppföljning och utvärdering; Teori 5.2 
Utvärdering). 
 
Jerkedals (1999) struktur med åtta steg som stegvis arbetar sig genom utvärderingen föreföll 
användbar som stöd för att ordna upp arbetet på ett tydligt sätt. 
 

1. Syftet med utvärderingen är att stödja företagets hälsoarbete under gång, alltså valdes 
en formativ utvärdering.  

 
Utvärdering som görs kontinuerligt, i nära kontakt med det som utvärderas och stödjer och 
utvecklar projektet under gång benämns formativ (Jerkedal, 1999). Den kan sedan styras in på 
olika inriktningar. Då hälsoarbetet på företaget är processinriktat valdes denna form. Som är 
att följa, observera och tolka programmets genomförande, den ger utvärderaren förståelse och 
förklaringar för varför resultat och utfall blev som det blev. (Jerkedal, 1999; Janlert, 2000) 
 

2. Min roll som utvärderare är extern, det vill säga utanförstående företaget. 
 
Dock har jag en viss kulturkompetens efter gjord inventering av företagets hälsoarbete. 
  

3. Identifiering av berörda grupper gav styrgruppen Hälsagruppen. 
 
Fokus i denna uppsats ligger på hälsoarbete på strategisk nivå i arbetslivet, därför valdes 
företagets Hälsagrupp som målgrupp. Gruppens ledamöter representerar de knappa 400 
anställda (Bakgrund 2.3 Företaget) och är en styrgrupp med samordnande funktion utsedd för 
att driva hälsoarbetet mot uppsatta mål. Då min tanke var att beskriva ett hälsoarbete som 
berör många i arbetslivet, funderade jag även på övriga anställda som målgrupp. Då mitt 
intresse rör sig mer kring själva strategin av arbetet och det är Hälsagruppen som driver 
projektet valdes denna målgrupp bestående av sju anställda från företaget och en representant 
från företagshälsovården. Vid tillfället för denna undersökning var en ledamot barnledig och 
företagsvårdens representant deltar endast vid möten. I syfte att skapa distans språkligt till 
ledamöterna används benämningen respondenter i metodavsnittet härefter. I ett försök att 
utöka antalet respondenter togs en kontakt med en före detta ledamot som var med från 
projektstart. Personen ifråga var dock upptagen, uppsatsen har sex respondenter.  
 

4. Kartläggning av vad den berörda gruppen önskade få belysta i utvärderingen gjordes 
genom enkät och intervju. 

 
Centralt i utvärderingsarbetet var att utgå från respondenternas synpunkter som skulle lyftas 
fram i utvärderingen, deras delaktighet i utvärderingen var ett medvetet val från min sida även 
om den utfördes externt av mig. Orsaken till detta var viljan att resultatet skulle tas på allvar 
och användas, alldeles för ofta blir utvärderingar hyllvärmare (Jerkedal, 1999).  
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5. Den information kartläggningen ger och vilka frågor som utvärderingen kan belysa 
visas i Resultat 7. 

6. Design av enkätformulär, insamling och behandling av material redovisas i 
Genomförande 6.2 och Materialbearbetning 6.3. 

7. Information om utvärderingens resultat kan ske på det av Hälsagruppens möten som är 
närmast i tid efter att uppsatsen lagts fram och blivit godkänd.  

8. Stödja användandet av utvärderingsresultaten kan göras genom att lämnat materialet 
handhas så att det känns meningsfullt för respondenterna att använda vidare.  

 
Med en tydlig presentation kan användandet underlättas. Samt genom att förutom denna 
uppsats även författa en kortare version med resultat och diskussion.  
  
6.2 Genomförande 
 
En första förfrågan om att göra en utvärdering av företagets hälsoarbete avslogs med 
motiveringen att respondenterna var upptagna. Det var tid som var problemet, inte brist på 
intresse eller behov. En diskussion följde då om vilken tidsåtgång som behövdes. 
Materialinsamlingen kunde göras med hjälp av protokoll, enkät och en timmes intervju per 
respondent. Då intresse och behov av en utvärdering fanns, bad min kontakt att få återkomma 
efter ett möte med övriga i gruppen. Efter detta beviljades min förfrågan under nämnda 
förutsättningar. Med denna bakgrund planerades utvärderingen, beslutet var taget att använda 
olika metoder. Att använda flera metoder och tekniker kan vara en klok strategi (Ejvegård, 
1996). 
 
Det finns olika metoder att använda i forskning. Den kvantitativa och den kvalitativa och det 
finns idag en debatt dem emellan inom samhällsvetenskapen. För den ena och mot den andra 
metoden, det finns dock något positivt och negativt hos båda. Den kvantitativa metoden 
förknippas med exempelvis enkäter där resultaten kan kvantifieras, det vill säga mätas och 
räknas på. De kvalitativa metoderna däremot förknippas med exempelvis intervjuer som kan 
vara mer eller mindre strukturerade. Det handlar om att se människorna i forskningen som 
objekt eller subjekt och finna metoder så att man kan nå in och studera människor på en 
djupare nivå av förståelse. (Bryman, 1997) 
 
En kombination av kvantitativ metod (enkät) och kvalitativ metod (intervju och 
innehållsanalys) användes i materialinsamlingen för att försöka nå in och studera 
respondenternas upplevelser och få en djupare förståelse av strategiskt hälsoarbete. Enkäten 
var dock inte mestadels tänkt för att räkna på svaren, mer att få en bild av respondenternas 
upplevelse av hälsoarbetet. Syfte var att använda den på flera sätt. Dels att undersöka vad de 
önskade framhålla i arbetet med mål och handlingsplanens områden dels respondenternas 
upplevelse om arbetet i gruppen dels användas för att ringa in områden för underlag till 
intervjufrågor. Med den bakgrunden känns inte benämningen kvantitativ riktigt relevant, det 
är dock ett vedertaget begrepp.  
 
Materialinsamlingen genomfördes i tre steg: innehållsanalys av dokument– enkät – intervju. 
Utgångspunkten var innehållsanalys av mötesprotokollen från Hälsagruppens och kommitténs 
möten (Bakgrund 2.3 Företaget) under tiden 1/7 2002 - 1/1 2004. Protokollen inhämtades 
genom kontaktpersonen på företaget och skickades hem till mig. De gav en möjlighet att följa 
och observera det arbete som gjorts. Tillsammans med mål och handlingsplan för gruppens 
arbete 2003 utarbetades arbetsområden och aktiviteter till enkätfrågor. Meningen med att 
använda enkät var att starta en tankeprocess hos respondenterna, att börja fundera på 
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bedömningskriterier för Hälsagruppens arbete. Att formulera sig skriftligt om sina tankar om 
olika delar av hälsoarbetet. Redan skriftliga svar underlättar följande materialbearbetning 
(Ejvegård, 1996). 
Enkätformuläret utarbetades enligt ovan och med hjälp av litteratur i ämnet. För en 
vetenskaplig undersökning krävs litteraturgenomgång för att undersökningen ska sättas in i 
sitt sammanhang (Ejlertsson, 1996). Formuläret skickades sedan som bifogad fil med mail till 
min kontaktperson på företaget som i sin tur skickade det vidare per mail till respondenterna 
samt en kopia tillbaka till mig. Med en uppmaning till respondenterna att svara på enkäten 
och skicka per post eller mail till mig under kommande vecka. De uppmanades även att ge 
förslag på tid när de kunde låta sig intervjuas under ytterligare två veckor fram i tiden. 
I följebrevet (bilaga 1) presenterades förutsättningarna för enkäten med bakgrundsinformation 
för undersökningen samt meddelades under vilken tidsperiod (cirka två veckor) enkäten 
skulle skickas tillbaka.  
 
Att nu när halva tiden har gått av hälsoprojektets tre år, ska arbetet följas upp för att lära av 
det hälsoarbete som gjorts och för att stödja hälsoprojektet under gång, en så kallad formativ 
utvärdering. Nyttan för Hälsagruppen av utvärderingens resultat poängterades med att det kan 
användas i det fortsatta hälsoarbetet som stöd för ökat lärande, vid tagandet av beslut och när 
nya satsningar ska planeras. Vidare berättades att undersökningen kommer att ligga till grund 
för mitt examensarbete i vår, en C-uppsats i pedagogik med inriktning mot hälsopromotion.  
 
För att respondenterna skulle kunna garanteras anonymitet, bifogades min postadress. Tanken 
med det var att om enkäterna skickades till mig med mail så kunde anonymiteten störas.  
Min mailadress bifogades för att respondenterna skulle kunna meddela vilken dag, tid och 
plats som passade dem för en intervju på den avtalade tiden en timma under en tidsperiod av 
ytterligare två veckor framåt i tiden. För att respondenterna skulle känna sig friare i svaren 
betonades att enkätsvaren skulle behandlas tillsammans som en grupp. Syftet med enkäten var 
att få fram gruppens tankar om vad de ansåg var viktigt att framhålla i hälsoarbetet. Dessa 
svar skulle sedan ligga till grund för intervjuns frågeområden. Detta kunde sedan utvecklas 
vidare och uttryckas muntligt vid intervjutillfället. 
 
Då tiden för enkäten började gå till ända och flera av enkätsvaren och bokningar av intervjutid 
dröjde skickades påminnelser till samtliga respondenter med mail. Samtidigt gavs förslag på 
dagar och tider för intervju. Det poängterades att påminnelsen skickades till samtliga i 
gruppen och att de som hade skickat enkäten samt bokat intervjutid, kunde bortse från 
påminnelsen. Detta förfarande upprepades när tidsperioden för intervjuerna började gå ut, och 
det saknades någon bokning av intervjutid. Då bifogade jag även mitt mobiltelefonnummer så 
att det var lättare att nå mig. På detta sätt blev tidsplaneringen överskriden med en vecka. 
Intervjutider bokades dock slutligen med samtliga sex respondenter.  
 
Materialinsamlingen fortsatte med intervjuer. Vid tiden för intervjuernas början hade endast 
hälften av enkätsvaren kommit in. Ur dessa tre enkäters svar ringades intresseområden in. De 
områdena låg till grund för uppsatsens frågeställningar, jag tolkade dessa som: upplevelse av 
hälsoarbetet (utvärdering/hälsoarbete), lärande i hälsoarbetet (utvärdering/lärande) och 
handlingsplanens uppfyllelse (utvärdering/handlingsplanen). En kvalitativt utformad intervju 
är någorlunda löst strukturerad och har en öppenhet för vad respondenten anser vara av vikt 
och relevant att prata om (Alvesson & Deetz, 2000). 
 
Under intervjuns utformning genomfördes några provintervjuer med vänner om just 
upplevelse/lärande/måluppfyllelse i projektarbeten i olika ämnen. Man kan jämföra intervjun 
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med samtalet men i intervjun är det den som intervjuar som styr dialogens utveckling och 
processen har en i förväg bestämd riktning (Lantz, 1993). Provintervjuerna var värdefulla på 
flera sätt, även om ämnet var annat än hälsoarbete, bland annat i det avseendet att tidsaspekten 
i intervjun närmare kunde fastställas. Då det var sagt en timme/intervju och respondent, 
planerades tiden att användas på bästa sätt. Att muntligt formulera frågor upplevdes som ett 
stöd i arbetet för egen del, då arbetet mestadels bestod i läsande och skrivande i tysthet. På så 
vis fick jag andras perspektiv på mitt ämne och öva på att använda språket på ett medvetet 
sätt. 
 
Frågornas formulering omarbetades, både i riktning för att vara giltiga för uppsatsens syfte 
och i antal. Inledningsvis i detta arbete formulerades en mängd frågor, detta förkastades med 
anledning att styra respondenterna så lite som möjligt. Då beslutade jag istället för ett ytterst 
begränsat antal frågor, det visades att det behövdes fler ändå. För att styra respondenten så lite 
som möjligt och ändå få flyt i intervjun, valdes att använda, förutom 3 stycken huvudfrågor, 
ytterligare följdfrågor. Även dessa togs ur enkätsvaren. Slutligen blev det en användbar 
intervjuguide (se bilaga 2). En intervjuguide är en lista med specifikation av den 
frågeställning man vill erhålla information om i en undersökning (Janlert, 2000). 
Respondenterna fick svara fritt utifrån fasta frågeområden, så kallad halvstrukturerad intervju. 
Respondenten ger sin bild av verkligheten och genom intervjun fås data som ökar förståelsen 
för människors subjektiva erfarenheter (Lantz, 1993). Det var vid genomförandet en trygghet 
att ha intervjuguiden som stöd för att just styra dialogen framåt. Ämnet som sådant var 
okänsligt och jag upplevde ett intresse från respondenternas sida att berätta om sitt arbete. 
Intervjumetoden var öppen riktad intervju anledningen till detta val var att här beskriver den 
tillfrågade fritt sitt sätt att uppfatta ett fenomen, resonerar med sig själv och beskriver 
sammanhang som anses vara betydelsefulla för beskrivningen av fenomenet (Lantz, 1993). 
 
Intervjutillfället inleddes med en presentation av mig och syftet med intervjun och 
utvärderingen. De etiska aspekterna med anonymitet för respondenten och konfidentiell 
användning av materialet berättades. Fråga ställdes om användning av bandspelare vid 
intervjun, vilket accepterades av samtliga. Intervjuns längd var i förväg uppgjord till en 
timma. Då varje intervjutillfälles resultat skulle bli det bästa och stämningen så bra och 
avslappnad som möjligt, fick respondenten välja lokal och plats i rummet. I 
intervjusituationen upplevdes det förberedande arbetet till intervjuerna som stödjande. Att 
frågeområdena utgick från respondenternas egna svar då frågorna utgick från de inkomna 
enkätsvaren, tolkades som att ämnet var relevant att besvara. Två enkätsvar lämnades vid 
intervjutillfället. Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats, på eget eller lånat 
kontor. Somliga intervjuer gjordes samma dag, då avsattes cirka en timma mellan intervjuerna 
för eftertanke, anteckningar och förberedelse inför nästa intervjutillfälle. Intervjun avslutade 
jag med att tacka för insatsen. Anteckningar och kassettband märktes endast med IP (Intervju 
Person) 1 – 6, för egen ordnings skull. Så snart som möjligt efter intervjutillfällena 
antecknades mina intryck i form av stödord.  
 
6.3 Materialbearbetning  
 
Mitt förhållningssätt till materialet har varit med öppenhet och pendlat mellan närhet och 
distans i syfte att nå nyanser och komma bakom den första meningen i svaren. Jag har 
inspirerats av kritisk samhällsvetenskaplig metod och ” ... betraktade först berättelsen som 
berättelse, såg den sedan som uttryck för föreställningar och innebörder, först hos 
intervjupersonen sedan hos det kollektiv hon är medlem i, och slutligen som spegling av 
företagskulturen (”där ute”)” (Alvesson & Deetz 2000:174). 
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I materialbearbetningen, empiri är något som är under bearbetning, har jag inspirerats av 
teorigenerering på empirisk grund (Starrin et al., 1991). Bearbetningen av materialet började 
med innehållsanalys av mötesprotokoll och måldokument. Information som betecknades som 
relevant för undersökningen som beslut och aktiviteter markerades och samlades i 
anteckningar, gjorda för hand. Detta skrevs sedan in ett dokument som underlättade vid 
skapandet av enkätformuläret. 
 
Ur de 3 enkätsvar som kommit i tid skrevs svaren in i ett samlat enkätdokument. Vilket var 
för att få en bild av respondenternas upplevelser och dess variationer. Arbetets syfte var för att 
ordna en överblick över svarens karaktär, en början till kategorisering av enkätmaterialet. 
Därefter följde en analys av replikerna för att utskilja vad jag tolkade som svar på frågorna. 
Ur detta material analyserades 3 huvudvariabler fram som utgjorde intervjuns huvudfrågor 
med påföljande undervariabler att använda som stödfrågor. Övriga 2 enkätsvar skrevs sedan 
in i nämnda dokument.  
 
Efter samtliga intervjuers genomförande, lyssnades banden genom flera gånger. Samtliga 6 
intervjuer transkriberades ordagrant in i ett dokument (med undantag för anvisningar och 
upplägg). Pauser markerades med tre punkter (...) och mellanprat som tolkades som icke 
relevant för intervjuns syfte raderades. Alvesson och Deetz (2000) påminner om relevansen i 
att kritiskt betrakta det empiriska materialet, som är fullt med uttryck och styrt av intressen. 
Därefter följde en analys av svaren för att utskilja vad som jag tolkade som svar, det 
markerades i kursiv stil. Sedan följdes arbetssättet som vid enkätsvaren, samtliga 
respondenters repliker samlades in i ett dokument, i samma ordning som i intervjuguiden. 
Detta för att få en överblick över svarens karaktär och en början till kategorisering av 
intervjumaterialet. Denna ordning frångicks dock då jag tolkade fram andra mönster med 
”öppen kodning” med stöd från Starrin et al., (1991:40). Ur detta empiriska material gjorde 
jag först en öppen kodning med frågan vad är viktigt i arbetsprocessen med strategiskt 
hälsoarbete och kategoriserade de huvudvariabler som jag bedömde som svar och relevanta 
för mitt syfte. Dessa utvecklade jag vidare med selektiv kodning för att dela upp i påföljande 
underkategorier som benämns teman. Kursivering och punkter i intervjusvaren för pauser 
övergavs till förmån för ett mindre typsnitt (10 ppt) och indrag (3 ch). Detta anser jag 
koncentrerar meningen i svaren, tydliggör en skillnad i texten som underlättar läsandet. 
 
6.4 Metodkritik 
 
Det bortfall som blev i utvärderingen som helhet var två av åtta ledamöter. En respondent var 
barnledig och resurspersonen från företagshälsovården var endast med på möten vid behov. 
En tidigare respondent tillfrågades om att delta i undersökningen, men avböjde. Bortfallet på 
enkäterna var en av sex samtliga enkäter. Värdet av att besvara och skicka tillbaka enkäten 
inom den tiden som var avsatt till detta kunde ha poängterats. Att svaren skulle användas 
innan intervjuernas genomförande, som grund för intervjufrågorna. Två enkätsvar lämnades 
vid intervjutillfället. Enkäten skulle kunna ha skickats ut till ledamöterna tidigare. De kunde 
då ha haft en längre tidsrymd att besvara inom. Det kunde ha avtalats en bestämd dag då de 
hämtats upp på företaget. Poängterat att den kunde skickas tillbaka per mail. Att den 
skickades med post, var av tanke på anonymitet för respondenterna. Sedan visade det sig att 
en del av respondenterna skrev under med namn ändå. Endast en var anonymt ifylld. I de 
påminnelser som skickades med mail till samtliga i gruppen kunde detta ha föreslagits. Att 
genomföra undersökningen trots uttalad tidsbrist hos ledamöterna kan kritiseras.  
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Att använda mötesprotokoll och måldokument till innehållsanalys kan kritiseras då de endast 
innehåller vad företaget väljer att visa. På det sättet kan grunden för hela materialinsamlingen 
vila på det som företaget önskar. Ett annat förfarande skull kunna vara att enbart samla in 
material genom intervjuer som utgick endast från teori eller mitt intresse. Som då var utan 
någon bakgrundsinformation från företagets sida.  
 
Kritik mot förfarandet med intervju på arbetsplatsen kan göras med frågan om man svarar 
med egna sanna ord eller som man tror att man borde enligt rådande normer i samanhanget, 
kontexten (Alvesson & Deetz, 2000). Det var svårt att få till intervjutider. Uppmaning till att 
boka intervjutid kunde ha skickats ut tidigare. Tidsplaneringen hölls inte, de cirka fyra veckor 
som angetts i följebrevet till enkäten räckte inte till utan ytterligare en vecka fick användas till 
intervjuer. Längre tid kunde avsatts för arbetet eller det kunde ha påbörjats tidigare.  Kritik 
mot urvalet kan vara att undersökningen kunde ha innefattat andra berörda parter som VD 
eller andra anställda som deltagit i de hälsoaktiviteter som nämns i handlingsplanen. Det hade 
också varit intressant att undersöka. På grund av utvärderingens storlek och mitt intresse 
valdes dock enbart styrgruppen och hälsoarbete på strategisk nivå. 
 
7. Resultat/analys 
 
Vid analysen av Hälsagruppens ledamöters erfarenheter i strategiskt hälsoarbete ordnades 
med inspiration av teorigenering på empirisk grund (Starrin, et al., 1991) det jag bedömde 
som viktigt in i fyra huvudkategorier. Ur dessa följer utvecklande underkategorier som jag 
benämner teman. Dessa huvudkategorier är med följande teman: 
 

7.1 Betydelsefullt i arbetsprocessen med fyra teman; hälsoprojektets start, Hälsagrupp 
som arbetsform, arbetssätt i gruppen och förhållningssätt till hälsoarbetet. Med dessa 
teman menas delar i upplevelsen av hälsoarbetet som helhet.  

 
7.2 Interna påverkansfaktorer med fyra teman; företagskulturen, förankring hos ledningen, 

företagets syn på hälsa och de anställda. Med interna påverkansfaktorer menas sådant 
som jag bedömer påverkar upplevelsen av hälsoarbetet inne på företaget, inne i 
företagets sammanhang.   

 
7.3 Externa påverkansfaktorer med två teman; goda exempel för inspiration och regler och 

lagar. Med externa påverkansfaktorer menas sådant som jag bedömer påverkar 
upplevelsen av hälsoarbetet utanför företaget, ute i samhället.  

 
7.4 Ledmotiv i hälsoarbetet med tre teman; enkelhet, engagemang och balans. Med 

ledmotiv menas här lärdomar i hälsoarbetet som uttrycks antingen explicit eller 
implicit i materialet som jag bedömt som viktiga för ett lyckat och möjligt hälsoarbete. 

 
7.1 Betydelsefullt i arbetsprocessen 
Betydelsefulla teman i arbetsprocessen med fyra teman; hälsoprojektets start, Hälsagrupp som 
arbetsform, arbetssätt i gruppen och förhållningssätt till hälsoarbetet. 
 
7.1.1 Hälsoprojektets start 
 
Starten av det treåriga hälsoprojektet har framkommit som en mycket viktig och 
grundläggande del i arbetsprocessen med hälsoarbetet. Då tog företaget beslut på en satsning 
på hälsoarbetet, tillsatte en styrgrupp, Hälsagruppen, som skrev en hälsapolicy, men starten 
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var allt annat än en så linjär händelse. Den beskrivs på varierande sätt, från ett viktigt 
fundament inför det fortsatta arbetet till mer eller mindre konstruktivt arbete. En kort tid efter 
att hälsoprojektet skulle starta beslutade företaget att reducera antalet anställda. Avgångarna 
som genomfördes med 40 tidigarelagda pensioneringar löpte väl ut till slut men avbröt 
startprocessen med hälsoprojektet som drog ut på tiden. 
 

Det började hyfsat i starten. Vi började fila på en policy och så, sedan kom ju xx (tidigarelagda 
pensioneringar) här som störde då. Vi hade folk från kyrkan för stöd, 3 år sedan, så det var 
längesedan vi startade. Nu gick det väldigt bra med xx, de som gick i pension är väldigt nöjda. 
Det sämsta är nog vi som är kvar, vi får dra ett tyngre lass. Där man ser att Hälsagruppen kom i 
rätt tid iallafall. Vi putter på varandra, en del har förklarat xx som en del av ett trauma, men det 
gick sin gilla gång. Efter xx blev det en nystart, då tog vi tag i det med hälsan igen, med massor 
av idéer på hur vi skulle göra driva det. 

 
Grunden till att hälsoprojektet startades överhuvudtaget var att företaget fick låga poäng på 
strukturerat hälsoarbete i en intern revision på hälsa, miljö och säkerhet. Revisionen utgår från 
ett frivilligt åtagande för organiserat hälsoarbete som skrivits på internationellt i den bransch 
där företaget ingår. Det är grundorsaken till starten av hälsoprojektet och däri tillsättandet av 
Hälsagruppen och att hälsopolicyn skrevs. En annan del i starten var att företaget fick tillbaka 
pensionspengar som blev den ekonomiska resursen i hälsoarbetet. 
 

Sen så kom ju också de här pengarna, alltså de pensionspengar som företaget betalar in gav så stor 
avkastning på några år på 90 – talet. Det skulle betalas tillbaka ut till företagen, men sattes på 
konto. Kom man inte överens med de fackliga organisationerna om hur de här pengarna skulle 
handhas, så kunde inte företaget ta ut hela summan. Då kunde det bara ta ut undan för undan och 
betala av sina premier med. Företaget ville ta ut hela tillgodohavandet, för man fick ingen ränta på 
de många miljonerna. Så kom vi på att vi ville göra en satsning på hälsa i form av ett 
treårsprojekt, men förutsättningen var att det skulle gälla alla anställda. Så gick det till, det var två 
olika steg som följdes åt och gick in i varandra. Då blev det ett treårsprojekt med en miljon per år.  

 
När väl hälsoprojektet var igång och Hälsagruppen tillsatt så kunde själva arbetet med hälsa 
börja. Synsättet med att se hälsa som en resurs för företaget valdes. Fokus i gruppens arbete 
skulle vara på kondition och trivsel, som en kombination av fysisk och psykisk hälsa. Att 
skriva en hälsapolicy beskrivs som svårt då det var många viljor inblandade. Den blev till slut 
färdig efter att inspiration hämtats från andra företags policydokument.  
 

För vi kom liksom ingen vart, det är svårt när man sitter i en grupp, någon är där borta i sin 
verklighet och någon är där borta i sin verklighet och då gjorde vi ett förslag. Hur brukar det vara? 
Policyn ska tala om vad ändamålet är, vad vi har tänkt oss för syfte och sedan kommer vi till 
handlingsplanen för hur vi ska få det här syftet att fungera. Sedan var det bara att gå tillbaka till 
gruppen, företaget hade synpunkter och så ändrade man lite, det skrevs om en del, sen tog 
gruppen det.   

 
En hälsapolicy som grund upplevdes som ett bra fundament i arbetet, vilket även hjälpte till 
som något att formulera gruppen kring. Som nu efter den långa uppstarten kunde börja arbeta 
mer praktiskt i gruppen. Det bestod först i att skriva mål och handlingsplan inför det fortsatta 
arbetet. Även här hämtades förslag från andra företag som besöktes. Utifrån synsättet med 
hälsa som en resurs med kondition och trivsel som områden valdes mål och aktiviteter. För 
detta ändamål valdes bland annat en lagtävling i ökad kondition, minskad eller bibehållen 
sjukfrånvaro och att erbjuda alla anställda fri frukt, en inspirerande hälsodag och att mäta 
långtidsfriska. I detta skede fanns många idéer i gruppen och arbetet upplevdes som kreativt.  
 
7.1.2 Hälsagrupp som arbetsform 
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Arbetet i gruppform beskrivs på varierande vis. Positivt för att få den nödvändiga struktur på 
arbetet som saknades innan. På det sättet är Hälsagruppen ett sätt att uppfylla krav som 
ställdes genom den interna revisionen. Utöver detta uttrycks ett värde av ett forum där 
hälsoarbetet kan diskuteras, dock tidskrävande. Det poängteras att även om hälften av 
projekttiden har gått, så är man fortfarande i startgroparna och att det finns mycket kvar att 
önska. Gruppen utvecklas konstant ju man lär sig mer om hälsoarbetet och även för att 
ledamöter slutar och nya kommer till. De nya ledamöterna ska komma in i arbetet och det blir 
en del repetition på grund av detta som tar tid. Samtidigt uttrycks värdet av nya ledamöter 
som ser på arbetet med nya ögon. Ett mer medvetet byte av ledamöter med jämna mellanrum 
uttrycks som värdefullt.  
 
Det råder dock uttalad enighet att vilja vara med om de blivit tillfrågade istället för tillsatta, då 
arbetet ses som något positivt. Även att det har funnits konflikter i gruppen uttrycks, här 
poängteras vikten av diskussioner och att föra en dialog. Samtidigt som medvetenhet finns om 
att man har olika utgångspunkter i arbetet. Gruppens sammansättning upplevs som bra och 
något av självklar, några från företaget och några från fackförbunden och 
företagshälsovårdens representant. Min bedömning av sammansättningen är att de roller som 
finns på företaget kan få en bra täckning på detta sätt. Det gäller dock att återkoppling med 
övriga anställda fungerar. Både olika processer i produktionen och administration 
representeras. Att ledamöterna är tillsatta av den centrala kommittén och med i gruppen på 
grundval av att de representerar andra anställda uttrycks på skilda sätt samt att man är olika 
nära varandra beroende på yrkesroll och privata intressen. 

 
De som är med i hälsagruppen, sitter de där för sin egen skull eller driver de verkligen på för dem 
som de representerar? Man sitter där mycket för sitt eget mandat, men man är inte tvungen att 
göra återkopplingar. Ja, det talar vi inte så ofta om, våra roller. Det är en sådan sak som man kan 
fundera på, att man har en roll, att man inte är där för egen person. Vad är det som är möjligt att 
göra inom ramen för företagets tillgångar, policy, mål och så vidare. Ja, man glömmer bort vad 
man är där för. Det är ju väldigt kul att vara i Hälsagruppen, men det är också ett hårt arbete, det 
tror jag att man kanske lite grann har glömt.  

 
Vi är ju glada amatörer allihop egentligen. Vi vet ju inte så mycket, utan är utsedda. Jag 
rapporterar lite grann på våra träffar om våra möten. Jag nämner det vad som är på gång. Det är ju 
inte så mycket, men det är några saker, nästan varje möte. Stöd från de man representerar, det har 
jag allt, det funkar bra, dem har jag inte fått någon kritik från. 

 
Meningarna går isär om värdet av företagshälsovårdens medverkande i gruppen. Från att 
överhuvudtaget inte veta orsaken av närvaron till att det var värdefullt med någon med 
kunskap i hälsa och hälsoarbete upplevs som ett behövligt stöd i arbetet. En ökad 
medvetenhet om agerande och kunskap samt översyn föreslås. 
 

Vi har haft företagshälsovården med som hälsoexpert, den kompetensen kunde ha varit mer 
informativ och drivande. Övriga grupp kanske skulle vara självkritisk och titta på sina 
kompetenser också, facket borde likväl som företaget utvärdera sina resultat. 

 
Det strategiska arbetet i gruppen uttrycks delvis som svårhanterligt, då kunskaper 
saknas för att se vad som behöver göras just på detta företag. Det uttrycks i viljan att 
någon utifrån med kompetens i hälsoarbete kunde hjälpa till med vad gruppen ska 
fokusera på. Sjukfrånvaron tas som exempel på en faktor som bedöms som dålig att 
mäta hälsa på, men något att ersätta detta vanliga mått med är svårt utan kunskap. Ett 
dilemma som leder till att arbetet tar mer tid, något som uttrycks som en bristvara.  
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På sätt och vis är det ju ganska svårt, för man inte har någon utbildning. Men det är kanske bra att 
det inte är någon som har expertkunskaper med. Det ska ju ändå vara på den nivån att alla känner 
att det inte blir för mycket och inte blir för svårt att uppnå. Att alla är på samma nivå, om det bara 
hade varit experter som hade jobbat med det här och skulle implementera det här i företaget, så 
kan det bli lite pekpinnar kanske, nu är ingen av oss bättre än den andre. 

 
Det finns en variation på synen på kunskap i området hälsa. Från att betrakta det som en 
hindrande faktor i arbetet att någon med expertkunskap ska tala om vad som rätt och fel. Till 
att betrakta det som något som efterfrågas och då skulle kunna stärka arbetet framåt i tiden 
och skapa en grundstruktur för det fortsatta arbetet. Som ledamöterna själva kan sköta vidare. 
 
7.1.3 Arbetssätt i gruppen 
 
Arbetet i gruppen beskrivs delvis som det ordinarie arbetet, ett sätt som bedöms fungera mer 
eller mindre tillfredsställande. På möten varje eller varannan månad planeras arbetet och 
frågeställningar tas upp. Hur ofta det ska vara möten varierar från minst en gång per månad 
till att det ska räcka med varannan för att klara arbetet. Mötesformen betraktas på varierande 
vis. Som viktig, även i perioder då arbetet rullar på just att träffas och stämma av upplevs som 
stärkande i arbetet. Det uttrycks även som meningslöst att ha mötet för mötets skull.  
 
Ledamöterna fördelar uppgifter som ska göras mellan sig, något som uttrycktes ha blivit 
lättare med tiden. Förslag på hälsoaktiviteter som lämnas från övriga anställda och som 
bedöms intressanta följs upp. Det bedöms som viktigt att ge återknytning ganska fort till dem 
utanför gruppen som lämnat förslag, så att de märker att det händer något. Även inom 
gruppen utrycks en tanke om att skynda på lite med kontakten, att använda mer kontakt med 
mail, när möten upplevs vara för sällan. En svårighet som uttrycks är att se långsiktigt i det 
framtida hälsoarbetet, det blir gärna prioritering av mindre aktiviteter. En likhet kan ses i att 
ledamöterna framhåller sådant de själva eller de som representeras är intresserade av och kan 
utnyttja. Efterfrågan uttrycks på någon form av ambassadör som skulle stärka hälsoarbetet ute 
i verksamheten. Ett annat förslag är att en del av projektpengarna läggs på en resurs med 
övergripande ansvar för hälsoarbetet som arbetar fram ett fungerande upplägg som gruppen 
sedan kan sköta löpande. Att ha en hälsapolicy betraktas som ett åtagande för ett fortlöpande 
arbete med hälsa. Hur resultatet blivit, vad som fungerat i praktiken beskrivs dock som ovisst. 

 
Det här att vi skrev policy, vi satte mål, men vi följer inte upp det! Och vi har genomfört en massa 
aktivteter, men vad gör vi av det? Vart leder det? Ja, det är så lätt att starta nytt och nytt. Vi är 
ruskigt bra på det! 

 
Hur det framtida hälsoarbetet kan se ut finns olika tankar om, som årliga föreläsningar om 
olika delar av hälsa, tillgång till massage och aktiviteter på ett systematiskt sätt. Denna rutin i 
arbetet saknas ännu. Detta ses som en kontrast till det nuvarande arbetssättet där ledamöterna 
får använda av sin ordinarie tid och det ändå inte bedöms bli riktigt genomarbetat. Att någon 
ledamot skulle kunna ha ett ökat ansvar uttrycks också. Detta skulle handla om förutom 
kunskap i hälsa även att ha en administrativ kunskap.  
 
Arbetssättet i gruppen värderas olika och skiljs åt mellan två olika sätt att se. Den ena tolkar 
jag som en strävan efter struktur i arbetssättet med styrning, ordning och reda. Struktur kan 
dock upplevas som för hård styrning och som byråkratisk och stelbent. Struktur kan även 
innebära mindre inslag av byråkrati, som i arbetet med den fria frukten som är 2 500 kg 
frukt/månad. 
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Vi har vissa regler, en viss arbetsgång för att få pengar beviljade, vi måste ju ha till oss 
information och jag vill säga att det måste finnas en viss regel, ordning och reda. Men det är inget 
hot mot verksamheten. Vi har till exempel inköp av frukten genom lunchmatsalen, de har ju 
system. Det kanske blir inte blir billigaste jämfört om man skulle köpa det ute i någon affär, men 
där byggde vi bort byråkratin från början. Det kan annars bli att man tröttnar på arbetet annars om 
hanteringen blir för arbetsam.  

 
Den andra tolkar jag som process med en strävan efter större frihet i arbetet med möjlighet att 
själv avgöra och ansvar att bestämma. Process kan dock upplevas som rörig och en ivrighet 
att ta beslut här och nu för något förslag som verkar intressant. Arbetet ska gå fortare och 
slippa dras i långbänk. 

 
Man kanske får ha en diskussion om hur man kan göra. Om man får ett mandat att göra en sak så 
ska man kunna göra det fullt ut, att kompromissa lite. Om det här håller då tar vi det, då fortsätter 
du och då kör du det fullt ut. Att man inte behöver gå tillbaka och diskutera så många gånger, för 
det blir frustrerande, tycker jag. Att vi pratar om samma saker varje gång. 

 
Att involvera en medvetenhet om hälsa i de utvecklingssamtal varje anställd har med närmsta 
chef varje år är något som bedöms kunna stärka hälsoarbetet långsiktigt. Andra uttryck för 
detta är att gruppens protokoll läggs ut i företagets intranät och hängs upp på anslagstavlor så 
alla anställda kan läsa dem. Det betonas dock att många anställda arbetar med annat än vid 
datorer. Så det kan uppstå vissa informationsproblem som kan påverka synen på hälsoarbetet. 
 
7.1.4 Förhållningssätt till hälsoarbetet 
 
Enighet råder i synsättet att alla vill ha friska anställda både på företaget och ute i samhället.  
Hur ledamöterna förhåller sig till gruppens hälsoarbete varierar desto mer. Från att som 
utsedd se det som en naturlig del i sitt ordinarie arbete, utan något mervärde alls och 
poängterar att man arbetar med produktion inte med hälsa. Dock uttrycks att det borde ingå i 
arbetsuppgiften att oavsett befattning visa intresse för individens hälsa. Till synsättet att 
hälsoarbetet ger mervärdesvinster till det ordinarie arbetet beskrivs kontakter med anställda 
man annars inte träffar så mycket och social samvaro exempelvis i lagtävlingen.  
 
Arbetet med hälsa beskrivs som en källa till glädje och inspiration samtidigt som det uttrycks 
som arbetsamt och trögt i perioder, svårare än man trott. Intresset för egna hälsan har ökat 
med delaktigheten i gruppen och uttrycks i större medvetenhet och engagemang i fråga om 
kostens och motionens betydelse för både humör och sömnkvalitet. Trots svårigheter upplevs 
det som ett positivt sätt arbeta med att påverka och förbättra arbetsmiljön. På företaget arbetas 
mycket med skydd, säkerhet och miljö och en jämförelse görs med detta. Då beskrivs det nya 
hälsoarbetet som inte ännu integrerat i säkerhets och skyddsarbetet. En tanke som uttrycks är 
att om hälsoarbetet certifieras och då godkänns, så kanske det bedöms som viktigare för 
företaget att integrera i befintlig verksamhet. Att bredda synsättet för hälsan i gruppen 
uttrycks som viktigt och att uppmuntra de anställda att prova olika aktiviteter som alternativ 
medicin, som besök hos kiropraktor som valmöjlighet till läkare. Eller en skogspromenad, 
titta på fåglar, oavsett vad man gör så leder det till en ökad gruppsamvaro vilken beskrivs som 
viktig för människor. Det betonas dock att förslagen ska utgå från rätt nivå. En medvetenhet 
om faran i att informera om hälsa på fel sätt och nivå beskrivs, samtidigt som den anställdes 
eget ansvar att ta emot informationen betonas. 
 

På hälsodagen var det väldigt roliga föreläsare som pratade, väldigt nära sådär, det var inte det här 
högtravande redogörande, utan de var väldigt bra. Olika människor tar ju det på olika sätt.  Det är 
klart att vet man med sig att man inte rör sig någonting, att man borde ha rört sig mer. Då behövs 
det inte så mycket för att man ska få dåligt samvete. Folk som vet att de äter dåligt och kanske 
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röker och allt sådant här. Jag tror väl samtidigt att man inte får vara dömande utan man måste 
uppmuntra istället, det är väl det som är. Det beror på den som lyssnar, det är väl det här som man 
säger att är det om det är mottagare och sändare eller om det bara är sändare och sändare. 

 
I hälsoarbetet bedöms även att det är flera faktorer som spelar in och påverkar deltagandet av 
anställda, förutom rätt nivå på dialogen. Mer att det beror på tiden än eventuell kostnad som 
avgör om de anställda känner intresse, positiv inställning och engagemang i aktiviteter och till 
kurser. En medvetenhet uttrycks om skillnader mellan de anställdas faser i livet, intressen och 
familjesituationer som leder till att de prioriterar olika saker. En kluvenhet beskrivs i att dels 
förhålla sig till sin egen bild av vad hälsa är, dels vad som ska ingå i arbetet. 
 

Man kan lyssna på saker, jag menar att man kan prata om stress och sådär, men man kan aldrig få 
ner det så att man kan göra något av det. För det blir så stora förändringar, det är ju ändå småsaker 
man behöver tror jag, det kan bli för teoretiskt. Många vill ha stresshantering, men det finns ju så 
många olika. Alltid när man sitter och lyssnar så låter det så bra, men att få in det i sitt liv liksom i 
ditt arbetsliv och ditt vardagsliv hemma. Att kunna använda sig av det, det är svårt, man vet oftast 
vad man gör för fel egentligen det är inte informationen som saknas, det är kunskapen och 
verktygen så att man kan göra det. 

 
Det som beskrivs som lyckade aktiviteter med mycket god respons är de som gjorts för många 
samtidigt som fri frukt, men även hälsodagen som var på betald tid. Däremot beskrivs 
lagtävlingen i ökad kondition ha fått dålig respons och som svår att få igång. Även 
aktivitetsstödet som endast har blivit utnyttjat av ett fåtal. De som redan var ute och sprang 
innan, de gör det nu också. Utöver att det uttrycks att pengarna inte styr intresset i denna 
aktivitet bedöms det låga deltagandet bero på för hårt satta regler för poäng i gruppen samt på 
att lagtävling som form inte passar in i företagskulturen. 
 
7.2 Interna påverkansfaktorer  
Interna påverkansfaktorer med fyra teman; företagskulturen, förankring hos ledningen, 
företagets syn på hälsa och de anställda. 
 
7.2.1 Företagskulturen 
 
Företagets kultur beskrivs på varierande vis. Att den påverkar hälsoarbetet råder dock enighet 
om, även att överhuvudtaget tala om den uttrycks som att förstärka de skillnader som upplevs 
finnas. Som en vilja att hålla sig vid sidan av det som händer. Det bedöms då som bättre att 
fokusera på likheterna. Det beskrivs som svårt att få de anställda engagerade. Tankar om att 
hälsoarbetets upplägg kanske inte passar företagets kultur. 
 

Vi är inte nåt tävlande företag, vi är väldigt konservativa på nåt konstigt sätt. Vi har väldigt svårt 
för att göra förändringar. Det känns som vi är ett gammalt bruksföretag, vi har den gamla 
bruksandan. Vi som jobbar, vi har varit en fruktansvärd massa år, sen så vad det beror på det vet 
jag inte. Det finns ju en sammanhållning i alla fall, men med det inte sagt att man måste må bra. 
Det finns en liten trygghet i alla fall, många har varit här i 20-30 år. 

 
Inne i produktionen pågår flera processer samtidigt och företaget består av dessa olika delar 
som i sin tur uttrycks ha egna kulturer, subkulturer, som avknoppningar från helhetskulturen 
på hela företaget. Inom dessa olika delar sköts arbetsuppgifter på skilda vis. Tankar uppkom 
om det kan påverka de anställdas engagemang i hälsa likväl som i andra hänseenden. 
 

Tre olika processer, på processer olika kulturer här inne vi måste jobba, subkulturer vi har säkert 
olika subpolicys. Vi har olika sätt att skriva på tillstånd, vi gör inte likadant med det på olika 
processerna. En intressant grej skulle kunna vara att undersöka om det är mer representanter från 
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någon del av företaget än någon annan eller om det är från dagtidare eller skiftare som deltar i 
hälsoaktiviteterna. 

 
Inställningen till att undvika att sjukskriva sig vid sjukdom bedömer jag som en del i kulturen 
och då företaget har låg sjukfrånvaro, 3,8 %, och använder detta mått som ett hälsomål i 
arbetet som ett viktigt synsätt. Beskrivning av detta synsätt på sjukskrivning tyder på att det är 
något som undviks, dels av privatekonomiska skäl dels av hänsyn till arbetskamraterna.  
 

Så är det lite här också, att man är sjuk och tar en semesterdag istället eller ledighet då, men det är 
ju för att det kostar pengar, karensen så att säga. Men det var innan det här också, så har det alltid 
varit, man går ju även om man inte mår riktigt bra. Man tänker på sina arbetskamrater också, för 
de får det tuffare om man inte kommer, många går hit som inte är bra, förkylda kanske, då men 
det går ju ofta bra det gör det. 

 
Det poängteras att man i företaget gärna startar upp nytt men däremot upplevs man vara sämre 
på att avsluta och värdera utkomster av det. Detta bedömer jag som en viktig del i företagets 
kultur och uttrycks gälla i hela produktionen och inte enbart i hälsoarbetet.  
 

Det är massa pålagor som kommer hela tiden här, men ingenting tas bort, vi är jättebra på att 
starta projekt. När man kommit igång då drar man igång nya projekt, det bara rullar på, mer och 
mer, det som vi startar nu måste vi hålla vid liv.  

 
Det har varit så att vi har varit bra på att starta upp, men inte att avsluta eller se hur det går. Men 
så har det alltid varit, då är det nya bokstäver som ska gälla. Det är roligare att börja med saker, 
men vi kanske kan avsluta med detta något efter tre år. Något i hälsans tecken igen då, vi får se 
vad som händer.  

 
Att avsluta hälsoprojektets tre år på ett tydligt sätt och samtidigt integrera det i företagets 
övriga hälsa, miljö och säkerhetsarbete bedömer jag som ett viktigt sätt att uppmärksamma 
värdet av både hälsoarbetet och utvärdering. Därigenom visa att det går att ändra även det 
förhållningssätt i frågan som uttrycks på företaget. Detta är även en ledningsfråga som kan 
visa på värdet av hälsoarbete i företaget. 
 
7.2.2 Förankring hos ledningen 
 
I gruppen råder enighet angående hälsoarbetets förankring hos ledningen som bedöms som 
stark. Ledningen beskrivs som hälsosam och ses som förebild. Det poängteras att förslaget till 
hälsoprojektet kom från denna.  
 

Jag tror att den är ganska grundmurad, vi ska ju må bra. Det finns ju en vilja och ett intresse för 
att vi ska hålla oss friska och sunda. En del företag betalar för friskvård på arbetstid, uträknat för 
lönsamhet för att klara arbetet, vi håller oss över den nivån och därför la vi ner den frågan, en viss 
% att klara skulle då motivera den kostnaden. Detta betyder inte att företaget inte bryr sig om 
våran hälsa, nej, det finns ingen konflikt där. Vi har ju en VD som springer maraton, många 
chefer är sportiga, det finns ingen nackdel att ha sportiga chefer.  De har varit det hela tiden, 
däremot kan det vara negativt att cheferna börjar sporta plötsligt för att vi har ett hälsoprojekt. 
Allting har sina ekonomiska ramar, det måste bara ett integrerat synsätt i företaget. Vad jag vet är 
inget som vill sabotera projektet, det går inte att göra allting.  Man måste ha fötterna på jorden, 
pengarna ska ju räcka tiden ut, ta oss i mål och då kanske må lite bättre, sjukfrånvaron är ju låg. 
 

Angående de ekonomiska förutsättningarna för hälsoarbetet uttrycks de som mycket goda på 
grund av pensionspengarna. Man har en budget och den får man hålla sig inom. Ett 
ekonomiskt stöd upplevs ändå från företaget. Detta uttrycks som vid genomförandet av 
hälsodagen för alla anställda, då betalade gruppen arrangemangets fasta kostnader medan 
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företaget stod för lönekostnaden. En viss oro för hälsoarbetet vara eller icke vara i framtiden 
uttrycks dock, även om ledningen upplevs som stöttande. 
 

Ja, det får man säga att det gör. Det är ju genom kommittén detta har kommit till och det är ju 
företaget som driver det, och det kanske är därför det drivs som det gör. Hälsoarbetet hade aldrig 
kommit igång om inte pensionspengarna hade kommit, så efter de här tre åren så kommer det här 
att lägga i malpåse, det tror jag. Hälsapolicyn sträcker sig framåt i tiden till 2012, vad som 
kommer att hända i framtiden vet vi inte, jag tror inte att fri frukt kommer att vara längre än 
pengarna kommer att räcka. 

 
Hur denna förankring kan användas som ett verktyg för att nå en bättre hälsa enligt 
tanken med hälsapolicyn och de uppsatta målen? Frågan värderas som viktig att 
diskutera ytterligare. Från som en nödvändig del i samtal till att vara svår att prata om 
med sin chef. Att sätta mål för sin hälsa anses även för känsligt för vissa och kanske 
även för personligt. Genomförandet beskrivs på varierande vis.  
 

Det är en väldigt tydlig företagsförankring i hälsaarbetet, sedan om det slår igenom hela vägen 
fram till mål och utvecklingssamtal är frågan. Jag skulle vilja att man tog upp den diskussionen i 
utvecklingssamtalet: ”hur mår du”? ”Vad är det som är bra?” ”Vad är det du känner tveksamheter 
inför?” Och ”vad kan vi göra åt det”? Att man hade med det då, det är ett av målen för dig under 
det kommande året att: börja gå till jobbet, promenera 2 ggr/veckan eller att ha sådana mål, att 
väcka den tanken. 

 
En integrering av hälsofrågor i samtalen bedömer jag som en naturlig utveckling i företagets 
hälsoarbete vilken stöder synsättet att den anställdes hälsa är en resurs för företaget. Att 
använda ett befintligt instrument, utvecklingssamtalet, för att nå samtliga anställda där 
faktorer diskuteras angående förståelse för sambandet mellan hälsa, att vara tillfreds med sitt 
arbete, arbetsinsats och individuell produktion. 
 
7.2.3 Företagets syn på hälsa   
 
Synsättet på hälsa i företaget är att hälsa är en resurs på arbetsplatsen som syftar till att de 
anställda ska vara friska och trivas och därigenom bidra till utveckling och lönsamhet. Detta 
ska uppnås genom att de anställda är aktiva och utvecklas i sin arbetsuppgift enligt de mål 
som satts i utvecklingssamtalen. Gruppen ska koncentrera sitt arbete på kondition och trivsel, 
som bedöms som en tolkning av begreppen fysisk och psykisk hälsa. Arbetet med att stärka 
de anställdas gemenskap och trivseln i företaget i kombination med förebyggande och 
främjande åtgärder uttrycks på varierande vis. Tankar uttrycks om vad som menas med trivsel 
och vad det kan leda till angående hälsa.  
 

Det kan det väl vara att man trivs med arbetskamraterna och ledningen. Men inte tycker att själva 
arbetet är så kul, trivs bra med arbetstider, lönen också. Trivs är ju ett stort begrepp och trivs man 
så är man väl friskare också, för att leva sunt så att säga, må bra. 

 
Vad hälsan är och gör i form av att må gott och känna välbefinnande kan påverka i 
arbetsmiljöfrågor. Användningen av sjukfrånvaro som mått ifrågasätts och det betonas att 
trivsel handlar om helheten med arbete, privatliv och som förälder. Hur denna kombination 
fungerar, beskrivs som svårt att mäta på något sätt. Det beskrivs som en viktig del av helheten 
att må bra och arbeta bättre och i detta arbeta för en bättre arbetssituation. Att på det sättet 
använda hälsan som en resurs som står uttalat i hälsapolicyn. 
 

Ditt eget välbefinnande, det tror jag är jätteviktigt. Det tror jag, att har inte folk eget 
välbefinnande, då har vi en arbetsmiljö som är katastrofal. Där kan jag se koppling mellan. Det 
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ligger i våra olika yrken att vi vill att folk ska må bra, arbetsmiljöingenjör, personalchef, 
huvudskyddsombud, egentligen tror jag att alla värnar om det här. 

 
Hälsoarbetet bedöms ha fokuserat mestadels på den fysiska hälsan, konditionen, än så länge. 
De delar som företaget pekar på med psykisk hälsa som trivsel, beskrivs som lite svårare att ta 
i. Då det uttryckts en saknad av kunskap om hälsa kan det möjligtvis vara lättare att se det 
yttre att börja arbeta med. Det uttrycks en vilja att gå vidare och undersöka hur arbetet med 
inre hälsa som exempelvis stresshantering, yoga och mental träning kan gå till. Tankar om att 
starta en utbildning i studiecirkelform finns. En osäkerhet finns om hur man gör med det inre 
hälsoarbetet, vad man ska välja bland de mer eller mindre seriösa som vill sälja sina budskap 
till företaget. Kyrkans kunskap känns däremot trygg, detta beskrivs i en tillbakablick på 
hälsoprojektets startprocess. 
 

Det är möjligt att det är lättare med det yttre. Jag känner att vi kunde ha gjort mer, det var rätt så 
roligt då när vi började, det här med att ha kyrkan och de var utbildade för att ta såna bitar då 
kanske vi skulle ha kört vidare med ”hur mår vi”? Istället för ”hur bra kondition har vi?”. För det 
blev en vändning där, en olycklig start på det sättet. Ja, jag tycker att vi skulle fokusera mer på 
den inre biten. 

 
I fråga om att mäta hälsa och att fokusera på sjukfrånvaron både på företaget och i 
hälsodebatten i samhället, kommer förslag på att stress och färre anställda kunde användas 
som mått, för att lyfta blicken från enbart ett sätt att mäta. Hur bedöms dock som svårt. 
 

Det vi fokuserat på är den här lagtävlingen att vi ska höja konditionen, vi ska cykla, vi ska väga 
oss och mäta oss, alla som har gått ner i vikt och fått en bra kondition, fått fina resultat. Men hur 
mår de? Den yttre hälsan kan vi mäta, men den inre hälsan är inte jag kapabel att se hur man ska 
kunna mäta den. 

 
Att ledamöterna har hälsoarbetet som ett uppdrag, en del av arbetet uttrycks med en tanke om 
att dessa ordinarie arbetsuppgifter skiljer sig åt ganska mycket. Några arbetar ute i 
produktionen, andra på kontor. Detta tolkar jag som en viktig bakgrundsfaktor till att arbetet 
upplevs varierande av ledamöterna med olika områden att fokusera på. Det beskrivs leda till 
vilka infallsvinklar på anställdas hälsa som bedöms vara värdefulla för hälsoarbetet. 
 

Det här är ju inte vår huvudsakliga syssla, vet inte om man skulle ha det som det, någon som 
kollade av folket. Berört detta med det psykiska hälsan, det har inte med konditionen att göra, det 
är väl en sån tabubelagd sak. Folk är ju här, men hur mår de? Det är en stor bit. Vi är några som 
rör sig i stora kretsar här i företaget, vi är några i gruppen som gör det. Folk kanske öppnar sig för 
mig, det kanske inte funkar så att folk kommer till dem på kontoret och öppnar sig till dem med 
psykiska problem. 

 
Både vilken ordinarie arbetsuppgift ledamoten har samt var i företaget detta arbete är förlagt 
uttrycks spela stor roll i kontakten med de anställda. Vilket påverkar synen på de anställda, 
deras hälsa och behov i företaget som därför kan skilja sig åt markant.  
 
7.2.4 De anställda  
 
Förhållningssättet till de anställda som representeras skiljer sig åt. Från en beskrivning där 
samtliga anställda trivs och om man då även har hälsan så upplevs detta vara ännu bättre. Till 
att ingen anställd mår bra på grund av det finns för lite tid för eftertanke och återhämtning. 
Individens eget ansvar betraktas som centralt i att orka komma igång med aktiviteter och 
ändrad livsstil för att förbättra sin hälsa. Men speciellt många av de yngre anställda beskrivs 
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som trötta och överansträngda, att det grundar sig i hela livssituationen med arbete, familj och 
barn. De känner att de har svårt att hinna allt i livet, klara att fylla sina livsbehov.  
 
Då det skiljer sig mycket åt mellan de anställdas arbetssituationer, en del arbetar skift och 
andra dagtid kan det vara svårt att tillfredställa alla med samma aktivitet. En del grupper 
beskrivs som svårare att nå, en rättvisefråga om delaktighet i möjligheten att delta i aktiviteter 
då skiftarbetare inte har raster som dagtidspersonalen. Eget ansvar och insats betonas också. 
 

Det är jättesvårt att nå alla, alla har ju inte möjlighet att gå ifrån på en lunchrast, det är det som är 
svårt, det är lättare att nå dagtidare. Vissa aktiviteter är ju utanför, det är väl också så att om 
företaget går med och betalar då kanske vi får bidra med våran tid. Ja, här finns verkligen olika 
grupper, det förutsätter ju att det är på fritiden för skiftarna. Då tycker jag att det får vara på lika 
villkor då. Att även om det är på dagtid så är det på vår lediga tid då, att ta en promenad på 
lunchrasten kan vi göra som har lunchrast utan betalning, vi äter ju inte på betald arbetstid på alla 
avdelningar. Som skiftare, det är ju frågan om att utöka sin arbetstid och bemanningen är ju inte 
sådan. Har du lunchrast så har du rätt att lämna företaget och då klarar vi ju inte säkerheten, med 
nödplan och så, med bemanningen till den då, det är ju det handlar om. Någon måste vara där.  

 
Poängteras gör att det är svårt att påverka alla till bättre hälsomedvetenhet, men att man kan få 
alla att tänka till en stund, att reflektera över sin personliga hälsa. En syn på att även när de 
anställda är med i aktiviteter och kommer igång med träning så kan detta påverka mer som 
privatlivet också. Det gamla ordspråket att hälsan tiger still används som metafor för att det är 
roligt att arbeta med de anställdas hälsa, det är mestadels positiva synpunkter som hörs. När 
det är negativt, så upplevs detta mest bero på att man fått avslag på sökta ekonomiska medel 
för någon föreslagen aktivitet. Kännedomen om hälsoarbete och hälsapolicyn inne på 
företaget bedöms vara blandad mellan grupperna av anställda.  
 

Man pratar inte så mycket om det, det gör man inte, vi har ju varit inne på någon hälsoinspiratör, 
att det finns någon som hela tiden pratar om det någon gång har vi pratat om det, annars så tänker 
folk inte så mycket på det. De gångerna någon pratar om det är väl då det inte finns någon frukt, 
då vaknar man till. Det är ju så nytt för oss det här, utan vi är här för att sköta vårt dagliga arbete. 
Men det gäller ju att må bra också, det är ju det, att vara friska, få ner sjuktalet och sådant. Man 
tänker inte så mycket på, det tror jag inte, det är de här grupperna då som är med i det här 
hälsatävlingen, de kör nog på lite mer. Men resten 2/3 delarna de tänker nog inte så mycket på det 
tror jag inte men det kanske är på gång, det kanske kommer, vi behöver lite puffar så att säga. 

 
Ett ställe som jag bedömer som centralt på företaget är den port där samtliga som ska in på 
området måste passera igenom. Denna port kan symbolisera gränsen mellan inne i företaget 
där man är anställd och samhället utanför där man är privatperson. Synen på de anställda 
varierar markant. Kritik riktas mot företaget likväl som dagens arbetsliv att utrymmet har 
minskat med ökat fokus på ekonomiska aspekter.  
 

Människan är ju inte delbar med två, det är ju en enda människa. En enda människa som ska 
arbeta. En enda människa som ska må bra. En enda människa som det här handlar om det är ju så! 
Så när du tittar på totalen av en människa som kommer in genom porten här, så är det en hel 
människa och den har med sig saker hemifrån, den har med sig saker från sin barndom, allting, en 
enda hel människa. 
 
Ställ dig i porten och titta, om det finns någon som mår riktigt bra här! Det här är inte det 
roligaste som finns i livet. Det finns ingen som jag pratat med som tycker att det är jättebra här, 
det var bättre förr, är den gamla klyschan, det ligger så mycket bakom. Vi var fler förr, det fanns 
lite utrymme att bara finnas till en stund, nu är det hela tiden, kniven på strupen, allt räknas i 
pengar. Det här är ingen företeelse som är unik för företaget, men just det här med att se ett ljus 
bort i tunneln, då släcks det på grund av då sparar vi in det. Hälsoarbetet sågs som ett ljus i 
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tunneln, företaget kanske kan få upp ögonen lite grann, just fokuseringen på att vi ska kunna 
springa till jobbet. Men vi går med tunga steg till jobbet och vi springer härifrån. 

 
Medvetenheten uttrycks dock ha ökat för hur den egna hälsan kan påverkas. Särskilt efter 
hälsodagen där föreläsare betonade värdet av näringsriktig mat i rätt tid och mängd, bra 
arbetsställningar och sömnens inverkan på kroppen. Vilka signaler hälsoarbetet långsiktigt ger 
in i företaget bedöms viktigt att tänka på. Hur man når ut med informationen är ett dilemma. 
Många anställda beskrivs som intresserade av hälsa. Risken är dock att de som inte är 
intresserade kan känna sig utsatta, att de upplever att det blir mycket prat om hälsa.  
 

Att man äter nyttigare mat på kvällarna, bättre bröd, än vad man gjorde förut, tänker på magen. 
De tänker på det, det är många som gör det. Äter mycket mer fibrer i maten, inte det här feta som 
vi hade kanske förut, tänker på det man äter, man påminner varandra lite grann. Så visst har det 
hjälpt till det har det gjort, jag har redan sett nyttoeffekter, många tänker på det här med BMI, det 
var ju något nytt för de flesta när vi hörde det. Man tänker på det, gått ner i vikt, det är flera som 
har gjort det, man hoppar över de här feta mackorna och tar en frukt istället. En banan eller ett 
äpple till frukost, äter sundare, det är ju det ena och sedan att man rör sig mera det är ju många 
som gör det med, cyklar och går till jobbet. Så vi visst har vi börjat tänka på det, ja, inte alla nu 
men några har börjat göra det, och några är ju bättre än vad det var förut, måste börja någonstans. 
 

Ett stort informationsproblem beskrivs som jag bedömer är väl värt att arbeta med. 
Informationssystemet i sig är bra, men något saknas för informationen når inte fram till alla. 
Beroende på faktorer som intresse och engagemang att ta till sig information och informera 
vidare. Men även arbetsuppgift och placering i organisationen kan påverka detta. Skillnad mot 
frukten som är ett tydligt tecken som finns framme och uttrycks ha ett annat värde. 

 
Med den här anslagstavlan, för alla läser inte den, man tror ju det från företaget. Tänk skiftare, en 
del tittar på den, mer än hälften kollar inte på den. Man säger att man hör det ändå om det skulle 
vara någonting. Men det är så att mycket mer läggs ut där idag, allting, möten, information. Det är 
lite synd att folk inte börjar läsa, men vi tjatar ju om det och det är bara att hålla på med det, så 
kommer det väl mer och mer. De som läser får väl prata med de andra i så fall, alla har ju 
möjlighet att gå in där, veckobladet har vi ju i och för sig. Det kanske är mer som tittar som tittar 
på den, ja, en del läser väl den när de går förbi. Det är ett jättebra system om alla läser! Jag tror att 
alla på kontoren, alla dagtidare läser den som har sina datorer, men det är ju mer än hälften som 
jobbar här som inte har datorer. De får inte den här informationen så det är lite lurigt. Det är en 
ledningsfråga och tag i den biten, de kan ju också informera om det är någonting viktigt. Om man 
tänker på det här med hälsa, alla känner nog inte till vad vi håller på med, det vill jag nog påstå, 
men alla känner till att det finns fri frukt. 

 
Frukten beskrivs som att de anställda får tydlig utdelning av hälsoarbetet och det har blivit ett 
omåttligt populärt inslag i den dagliga kosten. Just att satsa på fri frukt har företaget 
inspirerats av ett annat företag. Där hanteringen dock skedde på ett annat sätt, tanken beskrivs 
som att låna en färdig idé istället för att uppfinna hjulet om igen. 
 
7.3 Externa påverkansfaktorer     
Externa påverkansfaktorer med två teman; goda exempel för inspiration och regler och lagar. 
 
7.3.1 Goda exempel för inspiration  
 
Att inspireras av goda exempel och att vara ett gott exempel för andra uttrycks som viktigt. 
Gruppen har influerats från olika håll, andra företag i Sverige som arbetar med hälsoarbetet. 
Där har inspiration hämtats till lagtävlingen, fri frukt och långtidsfrisk. Nu har gruppen startat 
ett nätverk med andra företag på orten, där de kan inspirera varandra i hälsoarbetet 
tillsammans. De andra företagen uttryckte ett intresse och en vilja att låna idéer.  
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Vad som är bra och vad som är dåligt i hälsaarbetet. En idé, man behöver ju inte uppfinna hjulet 
mer än en gång! Vi måste nog ta och ringa runt och ta och diskutera lite, det kan vi ju också göra 
på ett hälsamöte. Då kan vi bjuda in andra, för det är ändå så att man måste försöka plocka 
russinen ur kakan. Göra det som är bra, så att man får med sig mycket folk. Jag tror att 
sammansättningen av personal ser ungefär likadan ut på alla företag här, så att man säkert samma 
profil, det kan bli ett bra samarbete. 

 
Redan i början av hälsoarbetet i gruppen fanns tankar om att få inspiration av andra. När 
hälsapolicyn skulle skrivas togs hjälp av andras policydokument och på samma sätt är 
företagets eget dokument öppet för andra att se och visas gärna. 
 

Arbetet med hälsapolicy när vi startade. Ja, jag kollade lite på olika företag och vad har man för 
hälsapolicy. Vi tog in lite olika och så skrev jag ett förslag som vi gick till företaget med och så 
ändrade de lite och gick det tillbaka och då var det klart. Det handlar ju om hur man vill ha det. 
Detta är offentliga papper, om något annat företag ringer och vill se den så får de det. På 
utbildningar för nyanställda visas den, så förhoppningsvis så sprids den, ja och den ska vi ju stå 
för. 

 
Samarbetet värderas som en stärkande faktor i detta arbetsområde som är nytt för 
ledamöterna. Att då kunna dela med sig av det som görs av aktiviteter och kurser uttrycks 
som värdefullt mycket på grund av brist på kunskap och tid. Man är uttalat stolt över sitt 
hälsoarbete, upplever det positivt och att då få uppmuntran externt bedöms vara viktigt. 
Arbetslivsministern var på besök nyligen och blev imponerad av den låga sjukfrånvaron som 
nu är 3,34 %. Målet är att bibehålla eller sänka 3,8 %.  
 

Egentligen är det väl inget företag som vill gå ut med att man inte arbetar med det, när det finns 
en möjlighet. Man får ju använda detta hälsoarbete som något positivt. Så man måste försöka ha 
det kvar, att det är något som lever. Att det är något som finns naturligt i företaget, och dela 
erfarenheter med andra ställen. Det finns ju andra företag som håller på med saker och det kunde 
ju vara bra om vi tog kontakt med dem då och då och pratade med dem och vad de har för 
aktiviteter.  

 
Förutom andra företag att inspireras av och låna idéer från, finns information och utbildningar 
i hälsa. Här uttrycks en svårighet att veta vad som är seriöst och vad som passar detta 
företaget. Erbjudanden kommer i mängder men sällan något specifikt för denna bransch. 
Därför bedömdes det extra roligt och viktigt när detta anordnades, detta ledde till en lärdom. 
 

Något jag ångrar idag är det var ett företag som hade föreläsning för arbetslivet och hälsa i Sthlm. 
Som hela hälsagruppen kunde åka på, men det var en ledamot som inte ville åka med. Det var 
företag från vår bransch, processindustrin.  Just det kunde ha bundit ihop gruppen, som en 
kickoff, utbyta erfarenheter, tända upp nånting, jag tror att det hade stärkt gruppgemenskapen om 
vi hade åkt på det ihop.  Nu åkte två ur gruppen. Föreläsningen gav mycket och där lärde jag mig 
att jag skulle ha drivit på det att alla skulle ha åkt med. 

 
Inspiration från andra företag värderas högt och även om tips lånas så anpassas det till 
företagets möjligheter och ledamöternas intresse. En annan faktor som spelar stor roll i valet 
av aktiviteter är vad som är tillåtet att ordna med tanke på myndigheter och regelverk.  
 
7.3.2 Regler och lagar 
 
Det uttrycks ha fungerat ganska bra att stödja hälsoarbetet, mycket på grund av den goda 
ekonomin. Viktiga uttalade lärdomar har gjorts rörande vad som är tillåtet att stödja med 
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tanke på skatteregler. Företaget kan inte styra alla regler själva. I arbetet med en ny aktivitet 
beskrivs ett nytt sätt för upplägg uppdagats vid anordnandet.  
 

På simhallen sa kassörskan att ett annat företag får komma hit och simma två gånger i veckan, så 
betalar företaget för det. Det är en variant. Det var ju engångsbesök och det trodde vi inte på. 10 –
kort får vi inte lämna ut, då kan det användas av någon mer än den som jobbar här. Men den som 
kommer två gånger i veckan måste ju visa upp sitt passerkort där då, det hade också varit en 
möjlighet för oss.  

 
Fri frukt har blivit något självklart på företaget på samma sätt som fritt kaffe redan är. En 
medvetenhet uttrycks om vilka regler och lagar som gäller och hur viktigt det är att vara 
uppdaterad på dessa som ändras ibland.  
 

Nu talas det om att lägga skatt på att man har fritt kaffe. Det är inte bara företaget, det är också 
statliga medel om hur man hanterar aktivitetsstöd till exempel. Vi skulle vilja släppa det ännu 
mera så att folk kunde göra ännu mer grejer och få pengar. Men vi kan inte göra det för våra 
revisorer går i taket då. Det får man inte göra annat än att du som enskild människa måste skatta 
för det då, det är jätteviktigt det här. Då blir det en förmån, det gäller att balansera det här. Man 
får ta upp det som en förmån av ditt företag och det vill vi inte hamna i.  Vi hade ett möte för ett 
tag sedan och då sa flera att nu släpper vi på det, men då sa jag stopp och kollade med våra 
revisorer och vår ekonomichef. Vi har släppt på allt det som finns och vi läste om vad som finns 
och vad man kan göra, vissa sporter får vi inte ge stöd till som golf, ridning, segling, det står i det 
statliga, lyx. Det är förlegat, regeringen lever på 1800 - talet skulle jag vilja säga. Så företaget kan 
gärna släppa, men det gäller ju att vi inte släpper så att du åker på något annat sedan, för då tror 
jag inte att våra anställda blir så glada. Så man får väga fram och tillbaka.  
 

Vikten av hälsoarbete i samhället uttrycks med en förståelse för att företaget rättar sig efter de 
lagar som finns. Att kontroller att de aktiviteter som planeras är enligt lagar tar tid och denna 
är redan en bristvara i arbetet. För att få effektivitet efterfrågas förenkling av arbetet med 
hälsa. 
 

Jag tror att det handlar om att man är rädd för att det blir för mycket, med skatter och sådant. Jag 
tror att med tanke på som samhället ser ut. Med massa människor som är sjuka och allting. Så 
måste man verkligen försöka uppmuntra företag, man kan inte försvåra för dem. Om företag vill 
jobba för det med sina anställda så får man ju förenkla det! Ge företagen de här möjligheterna så 
att det inte blir så här mycket byråkrati. 

 
Enighet råder när det gäller att hälsoarbetet ska vara enkelt för att det ska fungera i praktiken. 
 
7.4 Ledmotiv i hälsoarbetet 
Ledmotiv i hälsoarbetet med tre teman; enkelhet, engagemang och balans. 
 
7.4.1 Enkelhet 
 
Det första ledmotivet jag bedömer som viktigt för hälsoarbetet är enkelhet. Budskap och 
aktiviteter måste vara enkla för att nå ut till fler än de redan aktiva. Det svåra är att nå dem 
som kanske bäst behöver det, men inte själva tar kontakt och deltar i aktiviteter som 
lagtävling och dylikt. Många anställda har stillasittande arbete och behovet för rörelse finns. 
En medvetenhet uttrycks i att hur informationen kan behöva modifieras i framtida arbete. 
 

De som rör sig de suger sig fast, de nappar på allt, det är de som inte är så benägna att röra sig, det 
är dem man måste försöka hitta. Det är det är svårt, därför ska det vara enkla saker, det har vi väl 
insett att hittills har vi jobbat mest med konditionshöjande saker, det har varit mycket hurtigt. 
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Hälsoarbetet har inneburit en mängd lärdomar. Förhoppningen som uttrycks är att 
medvetenheten om hälsa ska öka hos de anställda och att det behöver vara en kombination av 
stort och smått. Det beskrivs som att ta tillfället i akt när det kommer. Användning av 
vardagsrörelser som att gå i trappor istället för att ta hissen. Visst kan anställda ställa upp i 
Göteborgsvarvet eller Stockholm maraton, och få hälften av startsumman betald men 
hälsoarbetet får inte fokuseras på sådana aktiviteter. Det kan hindra en del anställda och 
meningen är att stärka de anställda till att röra sig så att arbetet inte blir en belastning. Nivån 
på kommunikationen och även glädje för att lyckas nämns som centrala punkter i detta arbete.  
 

Budskapet måste ju gå fram på ett bra sätt, så det tycker jag att man kan gå på en massa 
föreläsningar och så är man sådär woah!  Sedan gäller det ju vad man får med sig, som fastnar, då 
får det vara ganska enkla saker, tror jag för att det ska fastna. 

 
Det var ett stort arbete med hälsadagen, kost och motion det var det enkla sakerna det gällde. Hur 
man äter och dricker och hur man hanterar sin vardag, jag tror att det är lika viktigt det. Jag vet att 
de skrattade åt mig när jag sa att något av det viktigaste var skrattet, det har jag läst om och så, har 
du inte hjärnan med dig så har du inte med dig det andra.  Har du förmågan att skratta åt det så 
kan du i alla fall det, man måste ha det med sig. 

 
En aktivitet som beskrivs som enkel att genomföra var slogantävlingen som var tänkt att dels 
få upp medvetenheten att hälsoprojektet var startat dels, att få en slagkraftig slogan som skulle 
följa lagen i tävlingen. Intresset blev dock lågt, en slogan vann visserligen men den användes 
inte som det ursprungligen var tänkt. Tankar om arbetet uttrycker likheter i attityden till 
enkelheten som har olika sidor. En lärdom är att för att få genomslag på en aktivitet måste den 
vara enkel men att en aktivitet är enkel betyder inte att den automatiskt får genomslag. 
 

Jag trodde att det skulle vara mycket enklare att få fart på vissa grejer, men jag menar att det är ju 
enkelt att erbjuda fri frukt, det är det ju, det har fungerat väldigt bra, att man äter sin frukt. Men 
man kan ju inte friköpa sig genom att bara ösa ut frukt, det får ju till andra saker också. 

 
Något mer krävs än endast enkelhet, det krävs vilja och aktiv medverkan.  
 
7.4.2 Engagemang  
 
Det andra ledmotivet jag bedömer som viktig för hälsoarbetet är engagemang. Lärdomar som 
uttrycks i att det fodras engagemang både från ledamöterna och från deltagarna i aktiviteterna 
för att det ska bli lyckat eller bli något överhuvudtaget. Att lämna förslag är att göra något 
aktivt i motsats till att vänta att något ska komma som ett färdigt förslag. Det kräver dock 
fortfarande engagemang för att bli lyckat. Ett förslag om kvällsöppet speciellt för företaget i 
en sportaffär togs beslut om och anordnades, sedan blev deltagandet endast ett fåtal anställda. 
Trots att idén kom från ett förslag, så det är ingen garanti för engagemang. En uttalas 
kluvenhet angående engagemang och en mängd frågor och tankar uttrycks. 
 

Jag är väldigt dubbel i det här alltså. För att ska man behöva hålla på och tjata om att göra saker 
för att jag ska må bra själv? Jag vet inte, är det meningen? Måste man hålla på med detta då? Jag 
menar att vi erbjuder en idrottshall där man kan göra väldigt många olika saker. Vi erbjuder rätt 
kost. Vi erbjuder frukten och ändå ska det bara till mer och mer och ”vi får aldrig något på det här 
företaget” ja, då tycker jag att det känns så. 

 
Lagtävlingen kräver engagemang under en period från september till maj och har lockat en 
tredjedel av de anställda, detta beskrivs som ett misslyckande. Tankar om upplägget med 
mätning av konditionen uttrycks med funderingar om uthålligheten och lagandan hos de 
anställda.  
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Nu avslutar vi ju lagtävlingen snart, det var trögt att få ner folk och få folk att börja och göra 
konditionstest. Man måste förstå allvaret i det hela också, det måste vara lite ordning med det 
också, och det blir ju samma med den här uppföljningen att de som inte kommer, för de är det 
liksom kört, man får vara lite aktiv själv också. Det är upp till var och en det här och det är väl 
företaget lite grann det här, att man får ta i lite grann själv också. Eget ansvar, det tycker jag, det 
måste man ha. Det är lätt att hoppa på tåget men det gäller att åka med hela vägen också. Det har 
varit lite si och så i våra grupper, det vet jag, man anmäler sig men man är lite slö att göra 
aktiviteter, kanske då gemensamt så. Men man får ju göra någonting i varje fall, man är ju ändå 
ett lag. Man kan inte bara få, man måste också ge lite grann. Vi får se, vi är ju några som kämpar 
på ganska bra, en del har gått ner väldigt i vikt. Verkligen har gått in för detta, en del har märkt 
resultat på det, även på konditionen. 

 
Så här vill inte folk ha det, det stämmer inte med hur folk har det, då får vi omvärdera det. Vi 
kanske måste köra någon individanpassad form av tävling nästa gång eller någon aktivitet. Om vi 
fick ihop 110 eller 120 anställda, då har vi ganska många kvar. Jag hatar sådana här inre cirklar, 
jag tycker att allting ska vara för alla. Det är ju det mest positiva då, sedan kan man aldrig frälsa 
alla, man ska aldrig tvinga alla att göra alla grejer, så där är en bit man får fundera på.  

 
Att det inte fungerat som tänkt, tagit mycket energi och arbete uttrycks med enighet. 
Däremot vad som är orsaken finns mindre tydligt uttryckt, en del tankar om de anställda 
och upplägg. 
 
7.4.3 Balans  
 
Det tredje ledmotivet som jag bedömer som viktigt i gruppens hälsoarbete är att det behöver 
finnas en balans i arbetet. Denna viktiga balans rör områden som mellan arbetstid och fritid, 
mellan stora och mindre aktiviteter, mellan hälsoarbete och de ordinarie arbetsuppgifterna och 
mellan fysisk och psykisk hälsa. Just vad som ska och kan styras beskrivs som en svårighet i 
början av hälsoarbetet. Det finns en variation inom gruppen hur man ser på denna styrning. 
Från att den är nödvändig för att något ska hända till att ta det är bättre att ta det lugnt för att 
hälsoarbetet långsiktigt ska få en plats i företaget och bland de anställda. 
 

Det har blivit bättre och bättre, i början var det svårt att se gränsen mellan fritid och arbete. Ja, jag 
menar att arbetet kan ju vi styra, så här ska du arbeta. Sedan ska du ha en hälsa och mycket av din 
hälsa måste du sköta på din fritid. Vad gränsen är, det var svårt, vad du kan som arbetsgivare 
säga. Du kan inte komma och pådyvla något utan du kan bara komma med förslag, ”så här kan du 
göra”, det här kan vi hjälpa dig med. Men det gäller att veta den där gränsen. 

 
Att den anställde själv tar ett ansvar för att hitta sin egen balans i livet uttrycks som värdefullt. 
Särskilt värdet av avstå från något, när valmöjligheterna är många. 
 

Men det finns andra saker man måste ta ställning till som individ för att ha ett välbefinnande, jag 
måste kanske välja bort en del saker i mitt arbete, i mitt privatliv för att få balans i livet jag kanske 
inte kan göra alla de här sakerna. Samtidigt hela tiden, då blir det för mycket. Någonstans måste 
jag göra ett val och det valet kan bara jag själv initiera och sedan få hjälp av min omgivning och 
sedan säga att det här är för ansvarsfullt för mig det här jobbet.  Jag klarar inte det nu längre eller 
jag behöver göra något annat för jag gör inte ett bra jobb. Eller hemma också, risken är ju att man 
fyller på med så mycket mer aktiviteter man måste våga säga nej, kanske behöver hjälp i det. Det 
är ju det som är att oftast så är det ju roligt så man fyller på och fyller på så blir det en pina till 
slut. 

 
Mellan arbetstid och fritid rör sig många tankar och uttryck. Medvetenhet om att de anställda 
ofta redan är upptagna på sin fritid med annat. De flesta aktiviteter i hälsoarbetet ligger 
utanför arbetstid. Andledningen är att vid en mätning av de anställdas kondition visades att 
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den var tillräckligt bra för det arbetet som utfördes. Däremot satsade företaget lönekostnaden 
för de anställda för hälsodagen som blev tre dagar för att samtliga anställda skulle ha 
möjlighet att delta. 
 

Det är liten balansgång mellan arbetstid och fritid. Om man tittar på handlingsplanen har vi väl 
hittat den gränsen, det tycker jag, om man ser till lagtävlingen så är den ju knuten till arbetet men 
det mesta görs på din fritid. Fruktätandet är väl bara på arbetet. Det måste finnas små och stora 
projekt jämsides. Där har vi en grej när det gäller hälsagruppen att vi har så enormt mycket att 
göra på jobbet att det inte får vara för mycket grejor. Jag tror inte att folk orkar med det, plus att 
folk ska fixa sin familj och de har ofta redan en fritidsaktivitet. Det får inte bli för mycket, 
balansen är det svåra, så det ska komma något då och då. Det är det svåra när är då och då? Det 
kan vara en gång i veckan eller en gång i månaden?  

 
Att anordna hälsodagen på en betald arbetstid även om det var en ledig dag egentligen för 
skiftarbetare bedöms kunna hjälpa till att få upp hälsan på dagordningen och ge den samma 
status i linje med företagets syn på hälsa, miljö och säkerhetsarbete. 
 

En hälsodag för alla är att det är obligatorisk närvaro för mig, att alla ska komma. Så var det när 
vi var på det. Du måste gå för det ingår i ditt arbete, i din arbetsuppgift. Det var ju betald 
arbetstid, då når du det målet om du nu ska göra lika som du gör för miljö och säkerhet. Så är det 
även när det gäller hälsan, sedan har vi diskuterat om det behöver vara en heldag, det kan vara en 
halv dag, det kan var i våran hörsal. Man kan göra det på väldigt många olika sätt, så egentligen 
tror jag att är det nog bara är det någon som orkar ta tag i det och dra det, det är det som det 
balanserar på nu. Vi hade ju tänkt avsluta det med en Hälsansdag i år också då, det var meningen 
men nej, det får inte bli för mycket vi måste ha ordning med det vi håller på med. 

 
En stor aktivitet som var ett av målen var Hälsodiplomering, en certifiering på hälsa av hela 
företaget. Detta åtagande beskrivs dock som för stort, man orkar inte med så det ligger på is 
för tillfället. Kontakten finns dock fortfarande kvar, det kan bli aktuellt längre fram. 
Lagtävlingen för ökad kondition bedöms ha tagit mycket energi, mycket lobbyarbete för att få 
ihop det antal deltagare som var satt som mål. Målet är en ökning av konditionen med 5 % för 
de anställda. Det gjordes en mätning i september och ska mätas igen i maj. Deltar gör dock 
endast en tredjedel av de anställda och det uttrycks som ett misslyckande och tankar om fel 
upplägg. En mindre aktivitet var rökavvänjningskursen där 2 av 7 anmälda fortfarande är 
rökfria, vilket bedöms som en bra procent, så det beskrivs som lyckat och kan göras igen. 
 
Mätning av långtidsfriska var ett av målen för gruppens arbete som inte påbörjats. Orsaken till 
varför och tankar om metoden beskrivs på varierande vis. Som ett nytt positivt mätetal som 
kan hjälpa företaget att nå bättre hälsa till att ifrågasätta metoden. Det tolkas även på andra 
vis, med frågor och uttryck för ovisshet angående metoden och dess fördelar. 
 

Vad ger det för effekt? Långtidsfriska har vi inte använt oss av, vi pratade om att vi skulle göra 
det, men vi har inte kommit till skott med det. Då får vi ju sätta in rutiner för det och vi har inte 
gjort det, idag mäts sjukfrånvaron i vår del av koncernen. Det har vi som en nyckelindikator, som 
mäts i paneler som man kan gå in och titta på. Så länge det är det som mäts så är det så väldigt 
svårt att gå in och mäta det andra. Man har ett mätetal, och i så fall får man ju ändra synsätt totalt 
att det är långtidsfriska vi ska mäta, ja, men hur mycket är sjukfrånvaron då? Vi kan ju inte mäta 
något som inte står för något i övrigt, då ska vi göra det också, det handlar om var lägger man sina 
resurser, klarar man upp, hinner man med allt? 

 
Nej, jag vet inte, jag tycker att det låter lite suspekt, jag tycker inte om det där riktigt. Är det bara 
de där a – människorna man ska mäta då, som aldrig är sjuka. Eller exempelvis de kanske har 
varit sjuka men de har varit här eller tagit ledigt istället. Det kan bli lite fel det där. För det är ju 
flera som gör så, när man är dålig så säger man sedan att jag tar en kompdag istället, för den 
dagen, då har man ju ändå varit sjuk.  Tänk om man har en förkylning då känner man att inte får 
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vara med där, jag tycker inte om det riktigt, det låter inte riktigt bra för mig personligen. Men vi 
har inte ens diskuterat det, det har inte varit uppe än, kommer det så tänker jag säga samma sak 
där, det finns nog bättre saker, dessa siffror döljer så mycket. Nej, det där tror jag inte på, men vi 
får se, vi kanske kan ta några bitar ur det. Vi har ju sjukfrånvaron som en sådan siffra, det är bra, 
det räcker nog med som vi har det, men det kan nog vara intressant att följa den här sjukfrånvaron 
om vi ska fortsätta, att vi är på rätt väg. 

 
Mellan hälsoarbetet och ordinarie arbete är det hälsoarbetet som uttrycks få stryka på foten 
när det blir tidsbrist eller något annat ska ske i företaget.  
 

Vi kan inte ha för många bollar i luften heller, utan vi får sköta det vi har först och främst. Vi är ju 
några grupper men jag vet inte, en del jobbar aktivt och är duktiga alltså, jag kan inte svara för 
alla men, men vi får inte ha för mycket på gång, det går inte, det orkar inte vi med, vi har ju det 
andra jobbet att sköta, så detta får bli lite vid sidan av. 

 
Svårigheter att veta vad man ska fokusera på i hälsoarbetet när det gäller trivsel. Det upplevs 
som lite luddiga begrepp, välbefinnande och trivsel. Då uttrycks helt annat när det står mellan 
fysisk och psykisk hälsa, det ledamöterna benämner yttre och inre hälsa, konditionen var 
lättare att arbeta med och mäta. Dock uttrycks ett behov för mer fokus på det inre.  
 

Kost, motion och sömn, yttre hälsa, var lätta att komma på. Vi har pratat mycket om det här att 
det inte bara får vara det ena, det fysiska, utan även andra saker. Men det landar ändå väldigt ofta 
i det. Så inför hösten måste vi tänka lite mer på den andra delen att få balansen och därför finns ju 
fritidsföreningens aktiviteter med i den här tävlingen och då kan man skaffa poäng på teaterbesök 
till exempel. 

 
Vilken metod som är den rätta råder det delade meningar om i gruppen. Enighet råder dock 
över att det är ett positivt inslag i arbetet och att det är mycket kvar att lära sig och att göra. 
 
8. Diskussion 
 
8.1 Metoddiskussion  
 
De i uppsatsen använda metoderna valde jag för att samla in så mycket material som möjligt 
och samtidigt använda begränsat med ledamöternas tid såväl som för att starta en process hos 
respondenterna med enkät först, formulera sig skriftligt och sedan intervju med att muntligt 
uttrycka sina upplevelser som blivit till erfarenheter över tid. En styrka med detta var att få 
denna kreativa process i empiriinsamlingen och samla empirin från olika håll. Svaghet med 
valda metoder var att de krävde mycket arbete och tid under både planering, genomförande 
och bearbetning. Jag är ändå nöjd för jag har fått den bredd jag önskade i materialet, det var 
viktigast för mig. Andra sätt kunde ha varit gruppintervju som fanns med i tankarna i början. 
Ett möte med hela gruppen med diskussion om ledamöternas upplevelse av hälsoarbetet var 
en annan möjlig metod. De variationer i flera teman som jag tolkade ur det empiriska 
materialet kanske skulle ha diskuterats öppet då? Eller så hade upplevelserna inte framkommit 
alls. Jag tolkade det som svårt att som ensam observatör kunna och hinna anteckna det som 
kom fram på ett sådant möte. Det hade dock varit intressant att prova den metoden i framtida 
forskning. 
 
8.2  Resultatdiskussion 
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Mitt syfte med uppsatsen var att göra en undersökning av Hälsagruppens ledamöters 
erfarenheter i strategiskt hälsoarbete. Jag var nyfiken på vad de värderade som betydelsefullt i 
denna arbetsprocess. 
 
Genom att visa öppenhet inför andras förhållningssätt och att då och då kliva ett steg åt sidan 
för att medvetet skapa en distans till det vi gör, kan vi stödja vår utvecklingsprocess i lärande. 
Det kan jämföras med att vara ute med båten på havet. Om vi stannar kvar i båten är det svårt 
att få överblick på hur stort havet är. Om vi däremot lägger till med båten och klättrar upp på 
ett berg, så får vi den överblicken. Därifrån kan vi åtminstone se hur stort havet är så långt det 
är möjligt att se från just vårt berg, beroende på höjd och placering av detta. Alvesson & 
Deetz (2000) betonar vikten av kritiskt perspektiv och att ta detta steg åt sidan för att betrakta 
vår verksamhet med nya ögon och ha öppna sinnen för andras perspektiv. Om vi ser berget 
som alternativ metafor för kunskap, så kan vi se på vår omgivning på olika sätt beroende på 
om vi behåller vår plats där vi är. Det kan kännas tryggt och bra, lite trist kanske men där är vi 
vana och vet hur det ser ut. Om vi däremot vågar oss utanför vårt vanliga område och tar 
steget åt sidan, kan vi få syn på något nytt, något vi inte ens visste fanns. Vi lär oss något nytt. 
Sjösätter vi en segelbåt för tre miljoner kronor beror färden sedan på vår kompetens i att styra 
båten mot hamn. Har vi då erfarenhet med motorbåtar kan seglandet upplevas obekant och 
svårt. Då är det lätt att starta motorn och köra även om detta inte är den bästa och mest 
effektiva lösningen för att komma i hamn. Vinden kan inte påverkas men om besättningen 
utbildar sig med kunskap om vindar och segling kan vi styra undan de grund som finns under 
ytan med hjälp av vinden.  
 
Arenaperspektivet handlar om att hitta vardagsverkligheter där människor lever och arbetar, 
som arbetsplatsen, en avgränsning som gör det mer hanterbart att skapa stödjande miljöer för 
dem som är berörda skriver Winroth & Rydqvist (2002). I arbetsplatsens ledning finns ett 
naturligt intresse för de anställdas hälsa som en viktig faktor för verksamheten. Ohälsa är en 
stor kostnadsfaktor för företag och bidrar till mänskligt lidande. Hälsoarbetet är därför viktigt 
ur produktionsekonomiska såväl som mänskliga värden. På detta sätt kan verksamheten 
skyddas och utveckla i ett långsiktigt perspektiv.  
 
I Hälsagruppens erfarenheter urskiljdes en av dessa faktorer var starten av hälsoprojektet, där 
gruppens ledamöter tillsattes och hälsapolicyn skrevs. Startprocessen upplevs som ett 
fundament i hälsoarbetet med olika delar som tidigarelagda pensioneringar som störde starten 
såväl som återbetalda pensionspengar som la en stabil ekonomisk grund för hälsoprojektet. 
Gruppen formades kring en policy och skrev mål och handlingsplan. Ellström (1996) betonar 
vikten av delaktighet i denna process med möjlighet för ledamöterna att ställa frågor om vad 
och varför istället för bara hur. Detta stämmer inte med gruppens sätt att skriva policy, utan 
detta gick till så att idéer lånades från andra företags hälsapolicys och anpassades till egna 
utgångspunkter. Företagets förhållningssätt till hälsa är att anställda på alla nivåer ska ha 
förståelse för sambandet mellan: hälsa, vara tillfreds med sitt arbete, arbetsinsats och 
individuell produktion. Målet är uttalat att hälsa är en resurs på arbetsplatsen där målet är att 
ha närvarande och friska anställda som trivs och bidrar till utveckling och lönsamhet i 
företaget. Dessa mål ska uppnås genom vissa medel som aktiv närvaro, utveckling i arbetet 
mot uppsatta mål, god trivsel och gemenskap, förebyggande åtgärder, fortsatt låg 
sjukfrånvaro, väl fungerande rehabilitering, god fysisk och psykisk kondition. Hälsa ses som 
en resurs i företaget för ökad lönsamhet och produktionsekonomiska aspekter, detta stämmer 
bra med Ellströms (1996) som den största orsaken till det ökande intresset för livslångt 
lärande.  
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Stödjande miljö som skyddar och stärker de anställda mot sådant som hotar deras hälsa och 
möjliggör även för dem att utveckla sin prestationsförmåga, sitt självförtroende och sin hälsa. 
Att i detta hälsoarbete ta hänsyn till en intern grundläggande faktor, företagets kulturella miljö 
vilken beskrivs som uppdelad i olika processer bedömer jag som centralt i hälsoarbetet. 
Kulturen uttrycks som trygg med förändringsmotstånd, de anställda har begränsat med 
intresse för hälsoaktiviterna. De ställer däremot upp för varandra i arbetet och sjukskriver sig 
inte gärna. Just sjukfrånvaron är låg, 3,8 % och ett mål var att behålla denna låga nivå eller 
sänka den. Den har sänkts till 3,34 %. Arbetslivsministern var på besök och komplimenterade 
ledningen till den låga nivån, ovanligt i samhället nu. Detta sätt att mäta hälsa är det sätt som 
mäts i koncernen och i samhället i övrigt. Ord som mäta i denna miljö är inriktat på 
kvantitativa sätt så det ligger rätt för företaget. Frågan är hur bra det visar hälsan och hur sunt 
företaget är? Jag påminner om Arbetslivsinstitutets generaldirektör Inger Ohlssons i Menckel 
och Österblom (2000:5) ”Hälsan är den enskilde individens viktigaste resurs men hälsan är 
också en viktig del i ett sunt och bra arbetsliv”. Då det enligt kulturen är rätt attityd att arbeta 
trots att de anställda känner sig sjuka kan denna fråga vara berättigad. Det uppges vara av 
privatekonomiska skäl såväl som för arbetskamraternas skull. Hälsoarbetet legitimerar 
företaget externt i samhället för myndigheter och andra företag. Detta kan inspirera andra till 
hälsoarbete enligt Menckel & Österblom (2000). Då värderar jag det centralt att arbeta med 
sjukfrånvaron, att medvetet fokusera på vad denna siffra visar. Det kan vara sjuknärvaro som 
då skiljer sig markant från företagets tanke om aktiv närvaro för att nå målen. 
 
När vi människor börjar arbeta med ett nytt arbete, tar vi in allt det nya, som kunskap, 
arbetssätt, arbetskamrater och sammanhang. Vi lär oss och utvecklas i en process som ofta 
upplevs positiv men arbetsam, det krävs mycket energi, tid och reflektion från oss (Ellström, 
1996; Gustavsson, 2000 & Springett, 2001). Vi gör det gärna ändå för vi känner att vi får 
något tillbaka som mer energi och kunskap, redan Aristoteles visste detta enligt Gustavsson 
(2000). Vi blir stärkta i vår utveckling då vi lär oss mer och bygger kunskap. Den nya 
kunskapen knyts ihop med den förförståelse vi redan har (Gustavsson, 2000). Efter en tid kan 
vi göra det nya arbetet lättare och vi behöver lägga mindre energi för att nå samma resultat 
som i början upplevdes svårt och tröttande. Nu flyter arbetsdagen på, vi har blivit vana och 
har fått rutin i arbetet. För detta behövs tid för reflektion, grundläggande kunskap i vad det 
nya arbetet kräver och vår egen energi.  
 
För reflektion behövs tid och det är en uttalad bristvara för ledamöterna som beskriver 
tidspressade arbetsdagar. På så sätt hindras effektiviteten i arbetet av brist på kunskap och tid. 
Ellström (1996) betonar att stress hindrar lärande och hotar även det viktiga engagemanget. 
Handlingsutrymme uttrycker Ellström (1996) som centralt för lärandeutveckling i arbetet. 
Subjektivt utrymme i form av engagemang och kunskap är viktigt och detta finns i varierande 
grad i Hälsagruppens fall, objektivt utrymme i tid och rum likaså. Denna viktiga balansgång 
uttalas tydligt som svårt, mellan arbetstid när människan är anställd för att utföra 
arbetsuppgifter och fritid där människan är privatperson och ledig från arbetet. Porten in till 
företaget beskrivs som en central plats i vilken omvandlingen sker mellan dessa roller. 
Beskrivningar uttalas om de anställda som hela människor som bär på sin bakgrund och 
familjesituation. Men även som människor som inte tycker om att gå till arbetet. Detta bör 
diskuteras i gruppen då synen på sin egen och andras engagemang och gemensamma 
värderingar om de anställda betonas som grundläggande faktorer för framgång i hälsoarbetet 
(Winroth & Rydqvist, 2000; Menckel & Österblom, 2000).  
 
När hälsoprojektet startades och gruppen började arbeta tillsammans uppstod 
utvecklingsprocesser i varierande grad hos samtliga ledamöter. Beroende på hur mycket rutin 
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som fanns för uppgifter liknande denna sedan tidigare. Dessa tankar stämmer väl överens med 
Ellströms (1996) teori om dynamiken mellan rutin och reflektion i arbetet. Rutin i det dagliga 
arbetet som går av vana, tar lite energi och ger även lite energi tillbaka. Ledamöterna uttalar 
en önskan om mer rutin i arbetet för att orka och ha möjligt att arbeta framgångsrikt vidare 
med det löpande hälsoarbetet. Det var ett nytt arbetsområde med hälsa för dem och när den 
grundläggande kunskapen är så begränsad i ämnet krävs övervägande reflektion för att driva 
arbetet framåt. Kunskapen techne utvecklas enligt Gustavsson (2000) med reflektion i 
praktiken och denna form av kunskap anser jag har utvecklats hos ledamöterna. De har den 
handlingsinriktade kunskapen som stärker dem i att driva aktiviteter vidare.  
 
Lärandeutveckling i arbetslivet värderar jag som en komplex process, där många faktorer 
inverkar, både från omgivande miljö och från individen själv. Ellström (1996) menar att den 
viktiga delaktigheten och den aktiva medverkan som krävs för effektivt lärande, beror på hur 
sammanhanget betraktas och upplevs. Sammanhanget där kompetensen ska användas. På 
detta sätt hör lärande och arbete ihop genom reflektion och rutin i en dynamik enligt Ellström 
(1996). Han skiljer mellan lägre ordningens, anpassningsinriktat som att följa givna direktiv 
och högre ordningens, utvecklingsinriktat lärande som att aktivt och reflekterat förändras.  
Ledamöterna lär av och utvecklas med varandra genom det nätverk för hälsoarbete som 
hälsagruppen tillsammans med andra företag har startat. Menckel och Österblom (2000) 
skriver just om värdet av goda exempel för inspiration i hälsoarbetet på företag. Detta 
stämmer väl överens med företagets nätverksbyggande. Genom att uppmuntra delaktighet i 
nätverket och hjälpas åt, kan företagen på orten stödja varandra i detta nya arbete. De har 
uttalat liknande personalsammansättningar och delar exempelvis språket i branschen, 
kommunikationen underlättas på detta sätt enligt Liedman (1997). Nätverket stärker lärandet 
då detta sker i företagens sociala, personliga och kulturella sammanhang de befinner sig i 
enligt Gustavsson (2000).  
 
Synen på människor som är kunniga i området hälsa och som har möjlighet att stötta arbetet 
upplevs inte alltid som stöd. Mer som att det kan bli experter med pekpinnar som ska tala om 
vad som är rätt eller fel. Synpunkter på företagshälsovårdens representant betraktas kluvet 
som för lite drivande, men samtidigt så uppskattades närvaron i gruppen. Detta stämmer 
överens med Menckel och Österblom (2000) att företagshälsovården är en viktig resurs i 
hälsoarbetet på arbetsplatsen. Ledamöterna är utsedda för att representera andra i gruppen. 
Detta diskuteras aldrig enligt ledamöterna. Tankar uttrycks om krav på att återkoppling borde 
finnas eller åtminstone att tala om vilka roller ledamöterna har just i hälsoarbetet. Menckel 
och Österblom (2000) skriver att det är viktigt med medvetenhet om de olika roller som finns 
på arbetsplatsen som chef och anställd, ledning och fackliga företrädare.  
 
I jämförelse med Janlerts (2000) sammanställning av tolkningar av begreppen hälsofrämjande 
och förebyggande är den andra tolkningen i företagets linje med fokus på vad åtgärden 
försöker påverka. Främst då med förebyggande arbete med skydd, säkerhet och miljö, men 
även hälsofrämjande med ökad kondition och trivsel. 
Hälsofrämjande: Stärka kroppens motståndskraft mot angrepp på hälsan.  
Förebyggande: Förhindra uppkomst av sjukdom och olyckor genom att undanröja orsakerna. 
 
Arbetet med trivsel och psykisk hälsa, den psykosociala miljön uttrycks som svårt i gruppen. 
Jag bedömer att detta beror till stor del på bristen av kunskap i ämnet. Winroth och Rydqvist 
(2000) betonar i detta arbete engagemang, mått av styrning och frihet, relationer till 
arbetskamrater och ledning. Hur dessa faktorer upplevs leder till trivsel med bättre hälsa som 
följd eller åt negativt håll och kan då leda till ohälsa. Menckel och Österblom (2000) 
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framhåller att faktorer som myndigheter utanför arbetsplatsen påverkar hälsoarbetet. I 
Hälsagruppen upplevs det hindrande med regler för vad som kan stödjas ekonomiskt. En oro 
beskrivs då detta stöd kan leda till att den anställde får skatta för aktiviteter och som en faktor 
som tar tid och energi. På företaget finns ett förebyggande arbete med fysisk miljö rörande 
riskabla ämnen och buller. Winroth och Rydqvist (2000) betonar att vi har en 
arbetsmiljölagstiftning i Sverige som är till för att skydda människornas hälsa och detta arbete 
är prioriterat på företaget. Hälsoarbetet är på väg att integreras i detta arbete. Med mer 
kunskap i ämnet hälsa kan även den integration ske för ledamöterna som Liedman (1997) 
skriver om med större flexibilitet i arbetet med en ökad valmöjlighet för varierande 
arbetsuppgifter som följd.  
 
Målen i hälsoarbetet är satta för den fysiska hälsan med konditionshöjande tävling och fokus 
på sjukfrånvaro. Då blir det en naturlig effekt att arbetet koncentreras på den fysiska delen av 
hälsan. De lärdomar som framkommit är att det ska vara enkla saker som rätt nivå på 
information för att fungera. Engagemang är viktigt för ett bra resultat både från ledamöterna 
och från övriga anställda. När det är så många balansgångar att arbeta med som exempelvis 
mellan arbetstid och fritid är det centralt att se hela människan och att man måste få de 
anställda att känna sig delaktiga i processen. Menckel och Österblom (2000) betonar vikten 
hos samtliga parter att vara medvetna om att situationer utanför och i arbetslivet påverkar 
hälsan. Både meningsfullt arbete och fritid finns med i hälsapolicyn där fysisk och psykisk 
hälsa framhålls leda till hälsa och välbefinnande som här menas med att må gott. Syftet i 
policyn är att skapa förutsättningar för detta. I detta finns krav på ansvar från företag och den 
anställde. Rättvisetankar uttrycks för de anställda att ha möjlighet att ta del av aktiviteter när 
det skiljer sig åt mellan arbetstider som skift och dagtid.  
 
Här finns dock en grund att bygga vidare på med kunskapen om etik och människors karaktär, 
fronesis. Gustavsson (2000) beskriver den som en grund för gemenskapen som kan utformas 
till människans bästa, öka välbefinnande och möjligheten att utveckla inneboende resurser. 
Jag tolkar fronesis som sunt förnuft. Ledamöterna har varierande syn på de anställda och detta 
värderar jag som viktigt att diskutera i gruppen. Det är en etisk fråga och ett ställningstagande 
från ledning och ledamöter. Fronesis, är en fråga på både högsta och lägsta nivå. Om etik 
utvecklas samt vilja till förändring från toppen kan förändringar ske i strukturer och system. 
Förändring underifrån kan ske på ett bredare vis från de anställda och växa uppåt. Så kan 
kunskapen breddas och bli tillgänglig för fler som kan hjälpa utvecklingen mot målen: bättre 
hälsa. Den högsta nivån, ledningen är viktig som förebild i hälsoarbetet och kan på detta sätt 
bidra till engagemanget bland de anställda i deltagande enligt Folkhälsoinstitutet (2001). 
Förankringen hos ledningen för hälsoarbetet bedöms enhälligt i gruppen som god med starkt 
stöd. Som förebild verkar ledningen fungera ypperligt med engagemang i hälsosamt agerande 
som uttrycks viktigt att det har varit så även innan hälsoprojektets start. 
 
I arbetet i gruppen tar ledamöterna med sina ordinarie roller på arbetsplatsen med rutiner och 
dessa kan styra sättet att vilja arbeta på. Privata intressen som tas upp i hälsoarbetet betraktas 
olika och kan innebära en viss kunskap. Mer styrning och struktur efterfrågas av en del 
ledamöter, men även större handlingsutrymme och kortare beslutsvägar, process. Jerkedal 
(1999) skriver att struktur och process står för olika förhållningssätt till arbetet och därmed 
kan fungera som vattendelare i gruppen. Struktur står här för ordning och reda. Process står 
här för gruppdynamik, deltagaransvar för eget lärande, mera av att lära av vad som sker - här 
och nu.  En kombination är det optimala, dessa skillnader i förhållningssätt kan leda till 
konflikter och att arbetet tar längre tid än nödvändigt, så jag bedömer det viktigt att diskutera 
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detta i gruppen. Endast ett och ett halvt år har gått i hälsoarbetet och det upplevs som att ligga 
startgroparna fortfarande. 
 
Resultaten ska även uttryckas i en kortfattad rapport för att nå användning och effektivitet i 
informationen vilket rekommenderas av Jerkedal (1999).  Det framtida strategiska 
hälsoarbetet kan stödjas med utvärderingen genom att ledamöterna blir medvetna om de 
likheter och olikheter som finns i förhållningssätt och tankar. Om resultaten överensstämmer 
med de egna bilderna av verksamheten underlättare det för användning. Annars krävs mod för 
att våga ifrågasätta sin förhållningssätt. Detta kan ligga till grund för konflikt men bör leda till 
diskussion. 
 
Den vetenskapliga kunskapen episteme utvecklas enligt Gustavsson (2000) genom 
undersökningen och kan då stärka ledamöterna i deras arbete. Jag agerar med Jerkedals 
(1999) ord förändringsagent och visar hur lärande kan tydliggöras och kunskap utvecklas ur 
de erfarenheter som värderas som betydelsefulla i det strategiska hälsoarbetet. Det finns enligt 
Ellström (1996) för lite empirisk forskning på området lärande i arbetslivet. Denna uppsats 
kan då visa att behovet finns och vara ett bidrag till denna. 
 
Min inledande förfrågan om att göra en utvärdering blev avslagen på grund av tidsbrist hos 
ledamöterna. Denna brist på tid är så uttalad att det är viktigt att arbeta för ökad effektivitet i 
arbetet, så att engagemanget i Hälsagruppen upplevs som ett meningsfullt arbete istället för 
belastning. Det behöver skapas nödvändiga rutiner i processen och lägga energi på den 
reflektion som alltid bör finnas med och stödja det livslånga lärandet. På detta sätt kan 
Hälsagruppen verka för en stödjande miljö som skyddar hälsan.  
 
Winroth och Rydqvist (2002) betonar värdet av inlärningsorienterade utvärderingar i 
hälsoarbete. I den bransch som företaget tillhör, processindustrin, är de vanliga utvärderings- 
och mätmetoderna mer åt det kvantitativa hållet med hårda värden som mätning av ämnen, 
utsläpp och produktionsekonomiska aspekter. Genom en kvalitativ utvärdering av mjuka 
värden som upplevelse och lärande kan jag tillföra en annan dimension som jag med stöd hos 
Jerkedal (1999) och Springett (2001) bedömer som behövlig för att förstå och förklara dessa 
erfarenheter. Därför har denna undersökande utvärdering ett värde och relevans i ett större 
perspektiv än endast som uppsats.  
 
Frågor har fått svar och nya frågor har väckts. Exempelvis om sjukfrånvaron som vedertaget 
och accepterat mått för hälsa. Jag ser fram mot att presentera resultatet på Hälsagruppens 
möte och sätta utvärderingen i arbete. Att använda arenatänkandet för att nå människor 
fungerade, det val jag gjorde med strategisk nivå bedömer jag som lyckat. Det är här som det 
är möjligt att påverka, arbetet bör börja med medvetandegörande utbildning och diskussion 
om vad hälsa är för var och en. Då mitt skrivtema var lärandeutveckling i arbetslivet, kan jag 
anse mitt mål vara uppfyllt, att komma underfund med och förtydliga lärande genom en 
utvärdering. Mitt syfte med uppsatsen var att göra en undersökning av Hälsagruppens 
ledamöters erfarenheter gjorda i strategiskt hälsoarbete, detta har jag här visat resultatet av så 
syftet är uppfyllt. 
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10.1 Bilaga 1- Enkätformulär med följebrev 
Bilaga till c-uppsats Maria Gustafsson HV 01 
Enkät till Hälsagruppens ledamöter från Maria Gustafsson, Programmet i Hälsopromotion 
HTU 
 

Hej Ni i Hälsagruppen! 
 

Nu när halva tiden har gått av hälsoprojektets tre år, ska vi enligt överenskommelse följa upp 
hur arbetet har gått, för att lära av det hälsoarbete som gjorts och för att stödja hälsoprojektet 
under gång, en så kallad formativ utvärdering. Denna kan sedan användas i Ert fortsatta 
hälsoarbete som stöd för ökat lärande i hälsoarbetet, när Ni tar beslut och planerar för nya 
satsningar. 
 
Detta arbete kommer att ligga till grund för mitt examensarbete i vår, en C-uppsats i 
pedagogik med inriktning mot hälsopromotion. 
Syftet med uppsatsen är att genomföra och skildra resultatet av en formativ utvärdering av 
företagets hälsoprojekt i halvtid (1 ½ av 3 år).  
Avgränsning i tiden är från projektstart 2002-07-01 till 2003-12-31.  
 
Denna enkäts resultat kommer att användas i utvärderingsarbetet på flera sätt: 

• ge underlag för vad Ni anser ska framhållas i hälsoarbetet 
• visa på Era upplevelser i hälsoarbetet  
• ringa in områden för underlag för intervjufrågorna  

 
Enkäten som fylls i helt anonymt kommer att behandlas tillsammans som en grupp, då syftet 
med den är att få fram just gruppens tankar om vad som är viktigt att framhålla i hälsoarbetet. 
 
Enkäten skickas till mig under vecka 11 (eller 12): 
 

Jag återkommer för en individuell intervju (cirka en timme), var vänlig och skriv namn och 

vilken dag, tid och plats som passar Dig bäst under v. 13 (eller v. 14) i ett mail till mig, på 

adressen: xxxxxx@mail  

Tack för visat förtroende! 

Maria Gustafsson 

xxxxxxxx xx 

xxx  xx  Xxxxxxxx  

 

Ps. Om raderna inte räcker till går det bra att fortsätta på baksidan, gör då gärna en pil så att 

informationen når fram. Ds. 
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Om vi ser Ert hälsoarbete som en helhet och mål och aktiviteter som delar av denna helhet;  

Vad anser DU ska framhållas i syfte att utvärdera följande delar i hälsoarbetet? 
  
- Erbjuda alla anställda fri frukt: 
 

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

Problem: ....................................................................................................................................  

Lärdom: .....................................................................................................................................  

- Bibehålla eller sänka sjukfrånvaron på 3,8 %: 
 

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

Problem: ....................................................................................................................................  

Lärdom: .....................................................................................................................................  

- Utföra mätning av långtidsfriska, ett utryck myntat av företagsläkaren Johnny Jonsson, 
Stora Enso Fors AB som betyder: ingen sjukdag på två år, anställd i > tre år: 

 
...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

Problem: ....................................................................................................................................  

Lärdom: .....................................................................................................................................  

- Slogantävling om hälsa: 
 

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

Problem: ....................................................................................................................................  

Lärdom: .....................................................................................................................................  

- Hälsodag för alla anställda – 2003, heldag om kost, motion, sömn: 
 

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  
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Problem: ....................................................................................................................................  

Lärdom: .....................................................................................................................................  

- Poängpromenad på lunchrasten dagligen, två slingor med olika längd: 
 

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

Problem: ....................................................................................................................................  

Lärdom: .....................................................................................................................................  

- Lagtävling efter en modell från Värö Bruk, målet är 5 % förbättrad kondition för företagets 
anställda: 

 
...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

Problem: ....................................................................................................................................  

Lärdom: .....................................................................................................................................  

- Rökavänjningskurs: 
 

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

Problem: ....................................................................................................................................  

Lärdom: .....................................................................................................................................  

- Levnadsvane och livsstilsutbildning med inriktning på vikt: 
 

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

Problem: ....................................................................................................................................  

Lärdom: .....................................................................................................................................  

- Hälsodiplomering påbörjas (klart andra kvartalet 2004): 
 

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  
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Problem: ....................................................................................................................................  

Lärdom: .....................................................................................................................................  

 
- Subventionerade aktivitetskort, max 1000kr/år och anställd: 

 
...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

Problem: ....................................................................................................................................  

Lärdom: .....................................................................................................................................  

- Subventionerad föreläsning om friskvård: 
 

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

Problem: ....................................................................................................................................  

Lärdom: .....................................................................................................................................  

- Utbildning av hälsoinspiratörer: 
 

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

Problem: ....................................................................................................................................  

Lärdom: .....................................................................................................................................  

- Utbildning av ledningsgrupp i hälsofrågor: 
 

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

Problem: ....................................................................................................................................  

Lärdom: .....................................................................................................................................  

- Hälsoundersökningen Arbetsliv & Hälsa: 
 
...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  
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Problem: ....................................................................................................................................  

Lärdom: .....................................................................................................................................  

 

- Ytterligare mål eller aktivitet som inte tagits upp ovan och förslag på 

bedömningskriterier: 

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

Problem: ....................................................................................................................................  

Lärdom: .....................................................................................................................................  

Frågor om Din upplevelse av hälsoarbetet den första hälften av projektet: 
 

1. Beskriv Din bild av hur arbetet i Hälsagruppen fungerat?  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

2. Hur anser Du att Hälsagruppens inledande arbete med Hälsapolicy varit?  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

3. Vad anser Du om arbetsformen med Hälsagrupp i ett strategiskt hälsoarbete?  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  
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...................................................................................................................................................  

4. Hur ser Du på sammansättningen av kompetenser i Hälsagruppen? 

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

5. Vilka lärdomar har växt fram under arbetsprocessen med Hälsagruppen?  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

6. Vad skulle Du vilja lyfta fram som det mest lyckade i hälsoarbetet?  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

Lärdomar av detta?....................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

7. Det minst lyckade i hälsoarbetet?  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

Hur kunde det gjorts annorlunda? .............................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

8. Övriga tankar om ert hälsoarbete i Hälsagruppen som rör första hälften av projektet? 

...................................................................................................................................................  
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...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

Tack för Din medverkan! Jag ser fram mot att höra från Dig om intervjutillfälle!  

Maria 
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10.2 Bilaga 2 – Intervjuguide 
Bilaga till c-uppsats Maria Gustafsson HV 01 

Intervjuguide 
Intervjuns upplägg: Öppen, riktad intervju, med få fasta frågeområden och öppna svar. 
Syftet med intervjun och på sikt uppsatsen är att utföra en utvärdering av företagets 
hälsoarbete, där intervjuns resultat fyller en kvalitativ dimension. 
Presentera mig och bandspelarens funktion, samt tala om de etiska principerna som 
anonymitet och konfidentiell användning av intervjumaterialet (kassettband och text). 
Beräknad tidsåtgång: 60 minuter. 
 
IP (Intervju Person): 1   2    3    4     5     6   
Hur upplever Du arbetet i Hälsagruppen? Utvärdering/Hälsoarbetet 

Hälsapolicy? 

Arbetssätt? 

Kompetenser? 

Mål? 

Prioritering? 

Byråkratiskt? 

Vad har Du lärt Dig under arbetets gång i Hälsagruppen? Utvärdering/Lärande  

Mervärde? 

Engagemang? 

Förankring? 

Nyttan? 

Tidsaspekten? 

Upplägget? 

Hälsagruppens mål och handlingsplan 2003, hur blev det? Utvärdering/Måluppfyllelse 

Lyfta fram? 

Intresse? 

Mest lyckade: Fri frukt och minst lyckade: Öppet hus i sportaffär 

Tack! 
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