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Arne Elmlund & Daniel Harrison 
 

”Det är ju bara så, hälsan är ju 
nummer ett” 

 

En studie av inställningen till friskvårdsarbetet vid Sveriges 
friskaste företag 

 
Trots att Sverige år 2001 inrättade en ny lagstiftning där arbetsgivarna fick 
ett utökat betalningsansvar så ökade ohälsotalen från början av 2001 fram 
till och med mitten av 2003 med ca 16 procent. Från 2003 och framåt har 
dock trenden vänt och ohälsotalen har sjunkit till ca 14 procent¹. En följd 
av arbetsgivarnas ökade betalningsansvar är att företag har satsat alltmer 
på hälsoarbete för att få sina anställda att må bättre och på så sätt minska 
sjukfrånvaron. Om anledningen till hälsoinsatserna främst handlar om 
ekonomiska eller humana skäl går att diskutera, men klart är att det hos 
många företag har skett en förändring inom friskvårdsarbetet. Medan vissa 
företag förefaller ha problem med att minska sjukfrånvaron existerar det 
företag som statistiskt lyckats väl i sitt friskvårdsarbete. Vad är det då som 
gör att vissa företag lyckas bättre än andra? Genom att titta på hur Sveri-
ges friskaste företag 2003, Billerud AB Gruvöns bruk, har bedrivit sitt 
friskvårdsarbete, samt genom att intervjua ett antal anställda vid denna ar-
betsplats, skall svar på dessa frågor försöka ges. 
 

 
Bakgrund 

Företaget som har undersökts i denna studie 
heter alltså Billerud AB Gruvöns bruk (nedan 
kallat Gruvön), och är ett utpräglat förpack-
ningspappersföretag med fokus på att producera 
kraftpapper och wellråvara. Det finns ca 1150 
anställda inom 13 olika avdelningar innehållande 
både kontorsarbete och mer fysiskt krävande 
arbetsuppgifter. År 2001 fick Gruvöns hälsoav-
delning ”Gruvöhälsan” uppdraget att starta ett 
utvecklingsarbete för att förbättra hälsan på 
Gruvön och minska sjukfrånvaron. En företags-
sköterska med friskvårdsinriktning anställdes 
och under 2002 kom ett beslut om att en frisk-
vårdspolicy skulle upprättas. Korpen, det svens-
ka motionsidrottsförbundet, blev samarbetspart-
ner och Gruvöhälsan satte som mål att bli ett 
hälsodiplomerat företag. Hälsodiplomering är en 
del av ”Sätt företagen i rörelse”. Bakom denna 
satsning står Korpen i samverkan med Statens 
folkhälsoinstitut, Cancerfonden och Skandia. 
Hälsodiplomering innebär att företaget måste 
uppfylla 18 av 24 kriterier inom 4 olika huvud-
områden. Dessa fyra huvudområden är frisk-

vårdspolicy, omgivning (miljö), personlig hälso-
strategi samt verksamhet. Diplomeringen gäller 
ett år innan den måste förnyas och för att ett 
företag skall bli hälsodiplomerat måste det arbeta 
med hälsofrämjande åtgärder som utgår från det 
friska för att stärka individen, gruppen och före-
taget. Det krävs alltså mer än att bara jobba fö-
rebyggande och förhindra ohälsa.  

Gruvön har fortsatt att vara ett hälsodiplome-
rat företag sedan det första året och mycket kan 
tänkas grunda sig i den friskvårdspolicy de har. 
Denna lyder enligt följande; ”Gruvöns medarbetare 
ska må bra och ges möjlighet att finna en balans i tillva-
ron”. Genom nedan uppsatta mål hoppas de 
kunna uppnå detta. De övergripande målen är: 

  
”Vi ska genom ökad kunskap, insikt, samarbete och 
glädje arbeta för att”: 

 
• Gruvöns alla medarbetare ges möjlighet att 

finna balans i tillvaron 
• Gruvöns alla medarbetare känner Vi-anda 

och trivs på arbetet 
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• Gruvön ska vara en hälsobefrämjan-
de/hälsodiplomerad arbetsplats 

• Gruvöns alla medarbetare får ett ökat intres-
se för fysisk aktivitet, friluftsliv och hälsa 

• Gruvön är första valet för medarbetare och 
kunder 

• Gruvön skapar stödjande och utvecklande 
miljöer för alla medarbetare 

 
Dessa övergripande mål bryts sedan ned till 
mätbara mål i friskvårdsarbetet. Målen och akti-
viteter för att nå målen, beskrivs i en årlig hand-
lingsplan. Friskvårdens övergripande mål och 
syfte går i linje med Gruvöns arbetsmiljö och 
mål, och ska bidra till att dessa nås. 

Gruvöhälsan har det yttersta ansvaret för att 
det bedrivs ett aktivt hälso- och friskvårdsarbete. 
Dock anser Gruvön att det är individen som har 
det yttersta ansvaret för sin egen hälsa. Det prak-
tiska friskvårdsarbetet sker via en aktiv frisk-
vårdsgrupp som består av en hälsoplanerare och 
numera 16 friskvårdsambassadörer. En gång i 
månaden träffas friskvårdsgruppen och har som 
i uppgift att: 

 
• Sprida information 
• Samordna aktiviteter 
• Fånga upp önskemål och behov 
• Förankra friskvårdsarbetet inom organisa-

tionens alla delar 
• Utvärdera och planera friskvårdens verk-

samhet och mål för året 
 
 

Syfte och frågeställningar 
År 2003 utnämnde Korpen, i samarbete med ett 
antal andra företag, Gruvön till Sveriges friskaste 
företag. Ett gemensamt intresse kring hälsa och 
friskvård, samt en tidigare kandidatuppsats kring 
ämnet friskvård (Ernstson & Harrison, 2006) 
skapade ett ökat intresse för att göra en studie 
kring friskvårdsarbetet på ett företag som till 
synes tycks ha lyckats relativt bra med sitt frisk-
vårdsarbete. Tidigare har det vid Gruvön också 
gjorts en mindre omfattande kvantitativ enkät-
undersökning där det undersöktes huruvida det 
fanns eventuella samband mellan affektiv per-
sonlighet och attityd till Gruvöhälsan². Utöver 
detta var Gruvöhälsan även intresserade av att få 
en utvärdering av friskvårdsarbetet genom en 
kvalitativ studie. Det övergripande syftet blev 
således att studera inställningen till, och delak-
tigheten i det konkreta friskvårdsarbetet bland 
personalen på ett av Sveriges friskaste företag.  

För att konkretisera syftet formulerades följande 
frågeställningar.  
 

• Är Gruvöns friskvårdarbete förankrat hos 
respondenterna och har friskvårdssatsningen 
stöd av de anställda som inte själva är delak-
tiga i någon friskvård? 

• Har friskvården hos Gruvön ytterligare till-
växtpotential eller har man nått en mättnad? 

• Upplevs friskvårdsinsatserna som rättvist 
fördelade och prioriterade bland de anställ-
da?³ 

 

Metod 
I denna studie användes en kvalitativ metod för 
att undersöka ovan beskrivna frågeställningar. 
För att utforska vad de anställda ansåg om frisk-
vården kopplat till frågeställningarna, utfördes 
sex stycken djupintervjuer på två olika avdel-
ningar inom företaget. Modellen för dessa inter-
vjuer baserades på en så kallade semistrukturerad 
intervjuform. Denna bygger på att en intervju-
guide (se bilaga 1) finns till handa som ram, för 
att på så sätt få intervjuerna att flyta som ett 
samtal. Således blev den semistrukturerade inter-
vjuformen relativt fri då frågorna som ställdes 
och svaren som gavs inte behövde komma i en 
på förhand bestämd ordning (Trost, 2005).  

Genom den semistrukturerade intervjuformen 
gavs respondenterna större möjligheter att svara 
fritt, vilket också eftersträvas i dessa typer av 
intervjuer (Kvale, 1997). Avdelningarna där in-
tervjuobjekten valdes var Pappersbruket och 
Flutingbruket. Anledningen till detta var att des-
sa två avdelningar har arbetsuppgifter av likartad 
karaktär, det vill säga mestadels övervakning av 
maskinerna, men även relativt fysiskt krävande 
moment, men också för att det mellan dessa är, 
en visserligen liten skillnad i den totala sjuktfrån-
varon, men likväl synbar (se tabell 1). 

Orsaken till detta urval var alltså till största del 
för att få en bredd i intervjumaterialet och inte 
för att jämföra dessa två avdelningar. Intervjuer-
na gjordes under arbetstid och lämpliga respon-
denter valdes ut av en kontaktperson vid Gru-
vöhälsan. Med ”lämpliga” menas personal som 
har arbetat minst 2 år på Gruvön samt att det 
var två män och en kvinna på respektive avdel-
ning. Det var av vikt att urvalet av responden-
terna var personer med ovan nämnda kriterier 
eftersom studien var liten (Trost, 2005). En 
spridning på respondenterna var följaktligen att 
föredra för att enklare kunna belysa frågorna 
från flera olika vinklar. Urvalet blev således två 
män och en kvinna på respektive av de två ut-
valda avdelningarna. 



 3 

Tabell 1. Intern redovisning av sjukfrånvaro per avdelning på Gruvön år 2005. Andel i procent. 

Avdelning 
Antal anställ-

da 
Total sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro-
tillfällen 

Långtidsfrisk 

Pappersbruket 280 6,6  397 20,3 

Flutingbruket 90 4,4 74 25,7 

Gruvöns Bruk 1152 5,1 1284 28,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När intervjuerna var genomförda, transkribera-
des materialet. Därefter analyserades intervjuerna 
delvis med öppen kodning enligt Strauss och 
Corbin (1990) genom att reducera, kategorisera 
och organisera materialet. Efterhand skapades 
begrepp som var av relevans för frågeställningen 
som sedan mynnade ut i flertalet kategorier. 
Kategorierna bröts vidare upp till mindre delar 
och namngavs för att få en tydligare bild av det 
som var av vikt i studien. De etiska regler som 
rekommenderas vid en kvalitativ undersökning 
har i högsta mån efterföljts. Dessa är samtyckes-
krav, informationskrav, konfidentialitetskrav och 
nyttjandekrav (Kvale, 1997). 

Respondenterna upplystes om vad studien gick 
ut på samt att de skulle förbli anonyma i resulta-
tet. Deltagandet var helt frivilligt och samtycke 
att banda intervjuerna gavs för att underlätta 
arbetet med transkriberingen. 

 
 

Vad är friskvård?  
Friskvården bygger i grund och botten på att 
individer skall vara vid god hälsa, antingen ge-
nom att ha möjligheten att bibehålla sin redan 
goda hälsa, eller också genom att kunna förbättra 
sin eventuellt mindre goda hälsa. Således är det 
nödvändigt att söka reda på vad friskvård och 
hälsa egentligen innebär. I följande teoriavsnitt 
avser vi alltså att beskriva hur friskvårdsarbete i 
organisationer kan se ut, vad begreppet hälsa 
egentligen innebär samt vilka faktorer som på-
verkar hälsan. Det är denna teoretiska bakgrund 
som vi utgår från när vi för vår diskussion i slu-
tet av artikeln.  

Även om denna studie främst inriktar sig på 
arbetsplatser eller avdelningar där en stor del av 
arbetsuppgifterna är fysiskt relaterade är det 
väsentligt att nämna lite allmänt om hur arbets-
marknaden ur hälsosynpunkt har sett ut under 
de senast åren. Generellt har arbetsmarknaden 
förändrats till följd av att de tidigare domineran-
de industriella yrkena har försvunnit och mer 
gått över till yrken inom service- och tjänstesek- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

torerna (Rosendahl, 2003). Idag används det 
fysiska vid många arbetsplatser inte lika mycket 
som förr eftersom hjälpredskap och nya katego-
rier av yrken har gjort att individer blir allt mer 
stillasittande på arbetsplatserna. Människans 
kropp är skapad för fysisk aktivitet, men dess-
värre är ca 30 procent av den vuxna befolkning-
en fysisk inaktiv (Rosendahl, 2003). Detta har 
gjort att människor idag tampas med helt andra 
arbetsrelaterade problem än tidigare. Arbetslivet 
har haft fokus på den fysiska arbetsmiljön efter-
som den har varit en av de större orsakerna till 
sjukskrivningar. Utvecklingen har därför gått 
framåt på området och den fysiska arbetsmiljön 
har förbättrats avsevärt vilket har gjort att de 
fysiskrelaterade arbetsskadorna minskat. Förvis-
so finns det fortfarande en del fysiska och ke-
miska risker i arbetsmiljön, men det är inte dessa 
som gör att sjukskrivningsantalen ökar. Idag 
upplevs en annan typ av arbetsrelaterade sjuk-
domar i form av psykiska och psykosociala 
(SOU 2004:113). 

1980-talets IT-samhälle har gjort att det idag 
går mot ett mer individualistiskt lärande och ett 
ökat kvalitetskrav i arbetslivet. Arbetsrollen hål-
ler på att förändras genom att fokus idag inte 
enbart ligger på lön och status, utan också att 
arbetet ska tillföra en mening (Johansson, 2003). 
Av detta kan man då anta att arbetet mer och 
mer skall gestalta sig i någon form av självför-
verkligande. Människor får sin identitet genom 
arbetet och kanske blir det ibland svårt att skilja 
mellan vad som är arbetstid och fritid (Johans-
son, 2003). 

Omgivande villkor, som exempelvis osäkrare 
anställningsavtal där projekt- och visstidsanställ-
ning är vanligt, krav på att individen ständigt ska 
vilja utveckla samt öka sin kompetens, gör att 
den anställde idag har en allt högre press på sig 
psykiskt. Under 1990-talet visar statistiken att 
den psykosociala arbetsmiljön belastar oss allt 
mer mentalt. Människan har ett behov av att 
känna gruppgemenskap, trivsel och möjlighet att 
påverka både sitt dagliga liv och sitt arbetsliv. 
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Den mentala påfrestningen visar sig i att man får 
svårt att sova, har svårt att koppla bort jobbet 
under ledigheten samt upplever för lite hand-
lingsutrymme på arbetet (SOU 2004:113). Denna 
psykiska stress har kommit att bli ett hot inom 
arbetsplaster. Trots att fysisk aktivitet och mo-
tion minskar stress, är 80 procent av Sveriges 
befolkning inte tillräckligt aktiv (Halling, 2002). 
Med detta i åtanke kanske det inte är så konstigt 
att allt fler personer blir mentalt utbrända på 
arbetsmarkanden (SOU 2004:113).  

Det är av stort intresse för arbetsgivarna att 
personalen har en god hälsa samt en god fysik 
och psykisk balans. I framtiden kommer det med 
stor sannolikhet att råda arbetskraftsbrist. Om 
arbetsgivare då skapar bra förutsättningar för 
hälsa hos sin personal kommer det vara lättare 
att rekrytera arbetskraft (Johansson, 2003). Vida-
re kan friskvård definieras på flera olika sätt, 
men i vår studie har vi valt följande;   

 
”de aktiviteter som genom stimulans, återhämt-

ning, anspänning och avspänning skapar balans hos 
individen - och som där igenom ger kraft, mod och vilja 
att skapa ett bra liv så väl på arbetet som på hemma-
plan” (a.a:89).  

 
Friskvård inom arbetslivet handlar om att inte 
bara förebygga sjukdom utan även om att skapa 
hälsa hos sin personal. Det är viktigt att se helhe-
ten hos de anställda. Alla hälsans dimensioner 
skall vägas in och integreras för att få en så bra 
friskvård som möjligt. Bara för att individer är 
fysiskt friska betyder detta nödvändigtvis inte att 
de är vid god hälsa (a.a.). Anledningen till varför 
företag inrättar friskvård kan ses från många 
olika synvinklar, men om vi här utgår från att 
företag genomför friskvård av humana skäl, 
syftar friskvården ofta till att bland annat upp-
mana till en förändrad levnadsstil genom att 
förändra beteende- och levnadsmönster hos sina 
anställda. Denna förändringsprocess kan vara 
svår för individen och därmed resultera i mot-
strävighet till förändring. Därför är det viktigt att 
den är integrerad i verksamheten med tydliga 
mål och en tydlig struktur. Friskvården bör vara 
långsiktig med ständiga förbättringar i fokus och 
således är en projektform inte den bästa lösning-
en för ett positivt friskvårdsarbete (a.a.). 

Hur gjorde då Gruvön när de inledde sitt 
friskvårdsarbete? Under 2003 var friskvårdsarbe-
tet på Gruvön i full gång och flera delmål hade 
satts upp. För att uppnå dessa mål fick de an-
ställda ett antal olika förmåner och möjligheter. 
Dessa innefattade följande; alla medarbetare gavs 
möjlighet att träna gratis på tre gym, och med 50 

procent rabatt, dock högst 500 kronor, på övriga 
träningsinstitut. Medarbetare som deltog i hock-
ey, bandy, innebandy eller fotboll i Korpens regi 
blev sponsrade med deltagaravgiften. Tävlings-
avgifter för de som deltog i motionslopp i när-
området betalades. Ett projekt kallat ”Livsvik-
tigt” startades med målet att stoppa viktökning 
och genom beteendeförändring få en hälsosam-
mare livsstil. Familjedagar ordnades på ett lokalt 
badhus där medarbetarna och deras familjer fick 
möjlighet att pröva olika vattenövningar. En 
lagtävling med syfte att under ett halvår förbättra 
hela lagets puls ordnades. Man startade en kör, 
ordnade en vandringstur, genomförde en kurs i 
stresshantering kallat ”Balansen”, sponsrade 
inköpet av cykelhjälmar, arrangerade VIP-kvällar 
där sportutrustning till subventionerade priser 
kunde inhandlas, föredrag om rörelseglädje lyss-
nades på och slutligen fick också varje medarbe-
tare en så kallad trivselpeng på 300 kr/år som 
samlades ihop av avdelningschefen för att sedan 
tillsammans med övriga medarbetare användas 
för någon gemensam aktivitet. Vidare utsågs 
även 12 stycken så kallade friskvårdsambassadö-
rer med uppgift att fungera som coacher och 
samordna friskvården på respektive avdelning 
genom att motivera och inspirera de övriga an-
ställda⁴. 

Friskvård är en lång process med många steg 
där det är viktigt att personalen är införstådda 
med friskvårdsarbetet så att alla jobbar mot ge-
mensamma mål (Halling, 2002). En av metoder-
na för att leda ett bra friskvårdsarbete som också 
påminner mycket om hur Gruvön har gått till 
väga, är att friskvårdsarbetet läggs upp och ut-
förs efter följande steg. Till en början sätts ett 
mål upp med arbetet där det gäller att få det 
förankrat i företaget, både hos ledning samt hos 
de anställda. Vidare görs en analys av företaget 
samt en behovsanalys hos personalen för att 
arbetet lättare skall integreras. Samtidigt görs 
friskvårdsarbetets resultat mätbara så att det blir 
enklare att utvärdera efter exempelvis varje år 
(Halling, 2002). 

 
En bra friskvård är lönsam 

Innan den nya lagstiftningen gällande arbetsgi-
varnas ökade betalningsansvar trädde i kraft var 
det försäkringskassan som stod för större delen 
av sjukskrivningskostnaderna. I och med en 
förändring i Arbetsmiljölagen 2001 fick arbetsgi-
varna alltså ett ökat ansvar och idag har arbetsgi-
varen betalningsskyldighet vid anställdas sjuk-
frånvaro. Ohälsa och olyckor i arbetet skall före-
byggas genom att arbetsgivaren undersöker, 
genomför, och följer upp verksamhetens ar-
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betsmiljö. Arbetsgivaren är numera skyldig att 
dokumentera sina arbetsmiljöinsatser och det ska 
enligt arbetsmiljölagen pågå ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna (Halling, 
2002). 

Att det finns ett allt större ekonomiskt intresse 
för arbetsgivarna att hålla sina anställda friska då 
ohälsa är kostsamt verkar rimligt att anta. Lön-
samheten för en verksamhet ligger oftast i fokus, 
och därmed skulle man kunna säga att det finns 
en ekonomisk tanke och syfte bakom all frisk-
vård i en organisation. Även om friskvård är 
något som organisationer gärna beskriver som 
en humanistisk insats, och inte i första hand en 
ekonomisk, är det svårt att helt och hållet blunda 
för faktumet att organisationer bedrivs med ett 
lönsamhetsintresse. Detta innebär inte att det är 
något oetiskt i att bedriva friskvård i en organisa-
tion, men det som kan hända är att det eventuellt 
påverkar inställningen hos de anställda. 

För att friskvård ska resultera i lönsamhet, är 
det viktigt att organisationen har ett långsiktigt 
tänkande när det gäller att investera i persona-
lens hälsa. Det tar tid att bygga upp en bra hälsa 
och även om motion kan ge snabba resultat hos 
individen, kan det dröja innan det märks i orga-
nisationen (Arbetarskyddsnämnden, 1997).  

Idag styrs mycket av det som görs av ett eko-
nomiskt tänkande, detta gäller i synnerhet hos 
företag. Det är därför viktigt att ta fram kritiska 
värden för friskvård. Dessa kritiska värden blir 
till goda ekonomiska underlag som underlättar 
en argumentation för att satsa på friskvård (Ar-
betarskyddsnämnden, 1997). Genom att ta fram 
kritiska värden görs också friskvårdens mål mät-
bara. Exempel på kritiska värden kan vara kort-
tidssjukfrånvaron, arbetseffektivitet, minskad 
utslagning samt ökad kvalitet och kvantitet. På 
dessa går det att göra uträkningar som påvisar en 
ekonomisk lönsamhet för företaget (Rosendahl, 
2003). Det är viktigt att komma ihåg att det är 
betydligt mer lönsamt att satsa på friskvård och 
därmed förebyggande främja den anställdes hälsa 
än att arbeta med rehabilitering (Arbetarskydds-
nämnden, 1997).   

Som tidigare nämnt så är friskvårdsarbetet på 
Gruvön till stor del uppbyggt kring det som 
kallas för hälsodiplomering. Ett av kriterierna för 
att få bli ett hälsodiplomerat företag är att ha 
någon form av utvärderingsmodell för friskvår-
den. Därför introducerade Gruvön ett projekt 
kallat ”utvidgat hälsobokslut”. Enligt lag skall 
arbetsplatser lämna uppgifter om sjukfrånvaron 
gällande kön och ålder. Därutöver föreslås även 
att den andel av sjukfrånvaron som avser sjuk-
frånvaro som varat 60 dagar eller mer skall an-

ges, dock är detta inte lagstadgat. Utöver den del 
av hälsoredovisningen som är lagstadgad finns 
numera ett antal företag som vidareutvecklat 
dessa redovisningar till mer omfattande hälso-
bokslut för att ytterligare skapa större kunskaper 
om hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen, 
samt för att ekonomiskt kunna följa sin egen 
hälsoutveckling. Det utvidgade hälsobokslutet är 
en form av verksamhetsuppföljning med inrikt-
ning på personal, arbetsmiljö och organisation, 
där uppgifter om anställdas hälsa och arbetsmiljö 
redovisas. Arbetet med hälsobokslut skall leda 
till en tydlig redovisning och utgöra underlag för 
att planera, genomföra och följa upp förbättring-
ar som påverkar hälsan. Att göra ett hälsobokslut 
handlar alltså om att visa på betydelsen av verk-
samhetens resultat återkopplat till personalens 
hälsa och välbefinnande. År 2003 inledde Gru-
vön ett sådant arbete med utvidgat hälsobokslut 
i syfte att ta fram en summering av det strategis-
ka hälsoarbetet innehållande nyckeltal som skulle 
vara lätta att följa upp och som kunde överföras 
till hela koncernen, på såväl organisationsnivå 
som operativ nivå. Genom att varje år ta fram ett 
hälsobokslut vill Gruvön visa att det är viktigt att 
arbeta med och lyfta fram frågor gällande perso-
nalens och företagets hälsa och välbefinnande. 
Det blir en naturlig fortsättning på det hälsoin-
riktade arbetet som görs på Gruvön menar de⁵. 
 

 
Hälsa 

Vi har nu sett till vad friskvård innefattar. Som 
beskrivet handlar alltså mycket inom friskvården 
givetvis om hälsa. Därför redogör vi nu för be-
greppet hälsa, och för att förenkla beskrivningen 
av detta har vi delat in det i dimensionerna, fy-
sisk, psykisk och social hälsa. Alla dessa påverkar 
och är beroende av varandra, men för att ge en 
tydligare bild av vad respektive dimension inne-
bär, kommer de nedan att beskrivas var för sig.  

 
Fysisk hälsa 

Till fysisk hälsa räknas den kroppsliga hälsan, 
som bland annat påverkas av vad man äter, hur 
mycket man rör på sig och vilken livsstil man 
har. Under de miljontals år som människan har 
funnits har fysiska aktiviteter utgjort en naturlig 
del av vardagen (Rydqvist & Winroth, 2002). Till 
exempel hade stenåldersmänniskan inte möjlig-
heten att gå till affären för att handla mat utan 
istället fick denne jaga för sin föda vilket innebar 
att fysiska rörelsemoment ofta utfördes. Senare i 
utvecklingen började människan att odla grödor 
och gick därmed från ett jägarsamhälle till ett 
bondesamhälle. Även i bondesamhället fick man 
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röra på sig för att få mat på bordet eller tak över 
huvudet. Evolutionen har alltså inte bara format 
människans kropp till att kunna röra på sig och 
klara av fysiska påfrestningar, utan också gjort 
behovet av rörelse till en förutsättning för hälsan 
(a.a.).  

Människokroppen är en levande organism som 
är resultatet av en mycket lång utveckling. Den 
sköter i princip sig själv och har inte förändrats 
på något avgörande sätt de senaste miljoner åren. 
Detta innebär att människan är uppbyggda på 
samma sätt som våra förfäder vilket gör att 
kroppen har vissa fysiologiska villkor som måste 
uppfyllas även om omvärlden ser helt annorlun-
da ut idag och inte kräver samma saker. Ty 
kroppens behov av föda, luft, och vatten kanske 
förefaller som självklara, men behovet av vila 
och fysisk aktivitet ses troligtvis inte som lika 
givna i dagens värld. I själva verket är de av näst-
intill lika stor betydelse för bevarandet av hälsan 
(Almvärn & Fäldt, 2001).  
 

Psykisk hälsa 
Den psykiska hälsan har liksom den fysiska, 
avgörande betydelse för välbefinnandet. Det 
finns en mängd olika saker som påverkar den, 
men om det skall summeras i korthet så innefat-
tar det faktorer som att man har en känsla av att 
må bra, känner livskvalitet och livsglädje samt att 
man accepterar sig själv (Rydqvist & Winroth, 
2002).  

Att må bra handlar till stor del om att ha en 
positiv grundinställning, att känna ork och energi 
samt att reagera aktivt och friskt på sin omgiv-
ning. Det vill säga att undvika att bara ”flyta 
med” och inte bry sig om vad som händer ute i 
samhället och världen. Samtidigt kan det handla 
om att leva sig in i en bra film eller en spännande 
bok. En frisk reaktion kan handla om att känna 
sorg när någon nära anhörig går bort, men även 
att med tiden behandla denna sorg och lyckas gå 
vidare (a.a.). 

Om vi ser till vad psykiatrin säger om hälsa an-
ser de flesta forskare inom området att den psy-
kiska hälsan är beroende av olika faktorer där arv 
och miljö fungerar i ett komplext samspel (Alm-
värn & Fäldt, 2001). Människor reagerar olika 
när de får problem relaterade till sitt psykiska 
tillstånd. Vissa påverkas väldigt lätt och går in i 
depressioner och andra psykiska besvär nästan 
omedelbart, medan andra verkar helt oberörda 
trots att problemen egentligen kan vara mycket 
svåra. Ens livssituation i relation till andra fakto-
rer såsom uppväxt, förhållanden till andra män-
niskor och fysiskt hälsotillstånd, är avgörande 
för hur man kan hantera psykiska problem. Psy-

kisk hälsa handlar alltså mycket om under vilka 
villkor man kan ta itu med svårigheter i livet 
samt hur en individ går till väga för att öka väl-
befinnandet (a.a.). 

En viktig aspekt att ta hänsyn till är vilka atti-
tyder och förhållningssätt man har till hälsa och 
hälsoarbete. Är inställningen att hälsa utgör en 
nödvändig del av livet är chansen till en god 
hälsa och ett lyckat hälsoarbete betydligt större 
än om förhållandet är det motsatta. En persons 
attityd består av en emotionell och en kognitiv 
komponent, nämligen kunskap och känsla. Den 
kunskap som finns hos en person i kombination 
med känslan denne känner, skapar personens 
attityder (Rydqvist & Winroth, 2002). Skall indi-
viders attityd till hälsa förbättras kan problemet 
angripas på olika sätt. Någonting som är av stor 
vikt är graden av kunskap. Om en person har en 
avvisande attityd till friskvård i form av exem-
pelvis fysisk aktivitet, kan det kanske grunda sig i 
en dålig känsla kopplad till tidigare erfarenheter, 
en känsla av otrygghet. Att ta itu med känslo-
problemet direkt kan vara svårt eftersom det 
säkerligen sitter djupt rotat hos personen. Att 
istället koncentrera sig på att öka kunskapen kan 
vara en lösning på attitydproblemet (a.a.). En 
person kan veta att det är nyttigt med motion, 
men inte veta vilken form av aktivitet som denne 
vill eller bör bedriva. Ökar man därmed kunska-
pen kan skillnaden mellan att känna till något 
och att förstå något bli ett faktum. Det är den 
förståelsebaserade kunskapen som behövs för att 
få egenansvaret kring hälsa att växa (a.a.). Denna 
kunskap kan vara det som gör skillnaden i de 
kritiska val som måste göras i dagens samhälle 
där man dränks i information och budskap av 
alla dess slag, inte minst gällande hälsa och utse-
ende. Därför är det viktigt att integrationen mel-
lan olika kunskapsfält ökar så att det bättre kan 
förstås vilka faktorer som inverkar på hälsan. 
Det finns i praktiken två olika sätt att få denna 
kunskap på. Det ena sättet är att lära sig mer 
fakta, en teoribaserad kunskap, medan det andra 
är erfarenhetsbaserad kunskap där man får prova 
och utföra. Det väsentliga är att använda sig av 
båda formerna (a.a.).  

Ökas kunskapen hos människor, finns det 
följaktligen bättre möjligheter till en attitydför-
ändring kring hälsa. Attityderna påverkar alltså 
ens förhållningssätt. Men även om kunskapsni-
vån höjs måste man samtidigt rannsaka sig själv 
och se över vad som är betydande för ens eget 
liv och hur man ställer sig till saker och ting samt 
hur man handlar i olika situationer. Det gäller att 
känna en mening med det man gör. Attityden till 
hälsoarbete kan vara positiv, men känner man 
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ingen mening med hälsoarbetet tappas också 
motivationen med att jobba för att förbättra och 
bevara hälsan (a.a.). 

En aspekt av hälsa som ofta beskrivs som en 
egen hälsodimension är andlig och existentiell 
hälsa. Till följd av att vi inte belyser denna del av 
hälsan i vår analys eller diskussion har vi valt att 
sammanfoga den med den psykiska hälsan då 
dessa två är de som är närmast kopplade till 
varandra. Anledningen till att vi ens tar upp det 
är för att ge en bredare bild av vad hälsa inbegri-
per. 

Den andliga hälsan utgörs av att man känner 
ett sammanhang och en förankring i det som 
görs. Dock kan man inte separera denna hälso-
dimension från psykisk och social hälsa, utan 
självfallet hänger de ihop och är beroende av 
varandra. Hur en individs sociala liv ser ut eller 
hur man mår i sitt inre, påverkar givetvis tankar-
na om livet. Ser vi till den andliga hälsan för-
knippar många troligen det med existentiella 
tankar. Dessa är olika från person till person 
men innefattar oftast frågor om varför männi-
skan finns, om det finns någon mening med det 
man gör, men även moraliska och etiska frågor 
som kan påverka samvetet. Det viktiga för häl-
san är inte nödvändigtvis att svar på dessa frågor 
ges, utan snarare att man reflekterar över de och 
skapar sig sin egen uppfattning (Almvärn & 
Fäldt, 2001).  
 

Social hälsa 
I grunden är människan en social varelse och i 
sin natur är det ett medfött beteende att in-
teragera med andra människor. Redan vid föd-
seln hamnar människan i en tillvaro där andra 
personer finns, och livet blir också präglade av 
hur dessa agerar. Efterhand under uppväxten lär 
man sig att samspela med omgivningen och 
individerna som finns däri. Genom relationer 
och interaktion med människor utvecklas både 
synen på andra, men också synen på oss själva. 
Det är en ömsesidig påverkan som är av stor 
betydelse för hur en själv och de omkring oss 
utvecklas och lever (Almvärn & Fäldt, 2001). 

Den sociala hälsan verkar alltså vara beroende 
av att man kan ha välfungerande relationer till 
andra människor och att man känner sig delaktig 
i en gemenskap. Det förefaller därför naturligt 
att anta att en socialt frisk människa strävar efter 
att ha ett bra förhållande till andra, så att när 
tillvaron blir problemfylld kan denne både söka 
och ge stöd.  

Sociala nätverk utgör en betydelsefull resurs 
för hur man utvecklas som människa och hur 
man klarar av stora yttre påfrestningar. Hamnar 

en person i en kris eller har ett mer sakligt pro-
blem, kanske en nära bekant är den som denne 
vänder sig till för att få stöd. Detta sociala stöd 
kan således vara av olika karaktär beroende på 
situationen. Går exempelvis någon nära anhörig 
bort behövs ett känslomässigt stöd, medan om 
ett piano skall flyttas behövs ett praktiskt stöd. 
Det väsentliga är att man känner att stödet finns 
där ifall det behövs. I omgivningen har alla olika 
typer av närhet till människor. Med detta menas 
att individer har annorlunda relationer till famil-
jen, vänner och bekanta och därmed olika karak-
tär av stöd (Rydqvist & Winroth, 2002). 

 

 
Faktorer som påverkar hälsan 

Vi har nu belyst vad begreppet hälsa innebär. 
Om vi fortsättningsvis ser till vad som påverkar 
hälsan finns det givetvis en oändlig mängd fakto-
rer. Tre utav de väsentligaste områdena är omgi-
vande miljö, arv/genetiska faktorer samt lev-
nadsvanor/livsstil och självbild (Rydqvist, Win-
roth, 2002).  

Det går att se sin omgivande miljö, eller vad 
man också kan kalla ens livsvillkor, utifrån 
många olika perspektiv. Om vi ser till det som 
ligger människan närmast finner vi det som kal-
las för närmiljön. Familjen och boendet är cen-
trala delar av livet och har stor betydelse för 
uppväxten, utvecklingen och hälsan (a.a.). Rör 
man sig vidare utanför hemmet hamnar man i 
skoltiden under de unga åren, och arbetslivet 
senare i livet. Är det en frisk arbetsmiljö i form 
av givande och engagerande arbetsuppgifter, bra 
ledning och arbetskamrater samt bra lokaler 
gällande ljud, ljus och ventilation, finns det goda 
förutsättningar till en god hälsa. Men arbetsmil-
jön består även av en psykosocial miljö där det i 
likhet med skolan förekommer mobbing och 
konflikter. Dessa relationsproblem och trivsel-
aspekter kan bidra till sjukskrivning och ohälsa 
(a.a.).  
Fler omgivande faktorer som kan påverka hälsan 
är vilket service- och fritidsutbud som finns. 
Även om dessa faktorer möjligen inte kan ses 
som avgörande för hälsan, är de likväl betydelse-
fulla för många människors vardag och därmed 
viktiga att ta upp (a.a.). 

Sammanfattande ämnen för omgivande fakto-
rer är alltså relationer, arbete, fysisk miljö, samt 
samhälle. Trots att många av dessa faktorer inte 
går att påverka på kort sikt eller på individnivå, 
så är de likväl viktiga aspekter att ta hänsyn till 
angående hälsa och hur utformningen av frisk-
vårdsarbetet skall se ut (a.a.). 
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Vidare, om vi ser till arv och genetiska fakto-
rer, föds alla människor med olika förutsättning-
ar. Dessa förutsättningar, som till stor del ligger i 
den genetiska grundkoden, är på många sätt 
avgörande för utvecklingen hos en person. Gi-
vetvis är interaktionen med omgivningen också 
av stor vikt, men vissa saker går inte att påverka 
genom utomstående faktorer. Om friskvårdsar-
betet i en organisation ligger på individnivå är 
det väsentliga att man tar hänsyn till det unika 
hos varje person och är medveten om vilka 
eventuella begränsningar som finns. Det handlar 
alltså om att anpassa friskvårdsinsatserna så att 
alla kan delta (Rydqvist & Winroth, 2002). 

Inre känslor hos en person beror till stor del 
av vilka levnadsvanor den har. En livsstil präglad 
av dåliga kost-, motions- och alkoholvanor, gör 
att man antingen redan mår dåligt eller sannolikt 
kommer må sämre på sikt. En sund livsstil, med 
nyttig mat, måttlig alkoholkonsumtion, tillräck-
ligt med sömn och tillräckligt med motion, 
kommer sannolikt att istället minska riskerna till 
att få en dålig hälsa. Begreppet livsstil inrymmer 
alltså delvis hur ens tid används och vilka värde-
ringar man har (a.a.). 

Alla individers erfarenheter och intryck skapar 
efterhand en så kallad självbild. Självbilden är 
givetvis inte statisk utan en ständigt pågående 
process som också kan förändras. När en person 
till exempel ställs inför problem och utmaningar 
kan det betyda mycket för självbilden beroende 
på om denne lyckas eller inte. Misslyckas man 
ständigt med försöken att lösa svårigheter och 
utmaningar kommer också självbilden att påver-
kas negativt vilket kan leda till att man inte vågar 
göra någonting av rädslan att misslyckas ännu en 
gång. Är förhållandet det omvända kommer det 
istället att vågas anta nya utmaningar och själv-
bilden kommer således påverkas i positiv rikt-
ning (a.a). Självbilden är alltså avgörande för hur 
en person reagerar i en situation. Känner 
han/hon sig betydelsefull och kompetent finns 
det betydligt bättre förutsättningar att klara saker 
och ting än om man upplever sig själv som 
oduglig. Människor förhåller sig alltså på olika 
sätt till sin omgivning beroende på vilken själv-
bild man har (a.a.). Av detta kan vi konstatera att 
människors levnadsvanor, levnadsstil och själv-
bild hänger väl ihop med hälsa och hur en indi-
vid mår. Är förhållandet så att det missgynnar 
exempelvis självbilden, kommer sannolikt också 
hälsan att bli sämre, som i förlängningen försvå-
rar ett produktivt hälsoarbete. Det handlar alltså 
om att ge sina medarbetare rätt förutsättningar 
till att bevara och förbättra sin hälsa om ett lyck-
at hälsoarbete skall kunna utföras. 

Vi har nu avslutat vårt teoriavsnitt där vi har 
belyst vad friskvård innebär, vad begreppet hälsa 
innefattar samt vad som kan påverka hur vi mår 
och vår hälsostatus. Detta anser vi vara av rele-
vans i vår studie, och utifrån denna teori kom-
mer vi senare i artikeln, under vår diskussion, att 
koppla samman resultaten av undersökningen 
med teorin som har belysts ovan. I det näst-
kommande resultat- och analysavsnittet blandar 
vi således inte in någon direkt teori, i det avseen-
det att vi analyserar intervjuerna med en fastsla-
gen utgångspunkt i våra teorier. Istället skall 
resultaten ses som rena sammanfogningar och 
kategoriseringar av respondenternas utsagor. 
 

 

Resultat och analys 
Analysen delas nu upp efter de kategorier som vi 
skapade utifrån intervjuerna som gjordes på 
Gruvön. Till en början beskrivs vad varje kate-
gori innefattar för att sedan åtföljas och belysas 
med citat från respondenterna.  

 
Hälsoimage 

Den första kategorin väljer vi att kalla för hälso-
image. Denna handlar till största del om de an-
ställdas uppfattning om hur företaget profilerar 
sitt hälsoarbete samt hur hälsodiplomeringen 
tolkas. Även om karaktären på utsagorna till viss 
del skiljer sig gällande uppfattningen om vad 
företaget vill med sitt hälsoarbete, så kan det 
konstateras att det i alla fall finns en medveten-
het om i synnerhet hälsodiplomeringen. Följande 
citat illustrerar detta;  

 
– … jag vet inte om jag kan se nåt före och efter, men 
det (hälsodiplomeringen) borde vara ett plus 
– Det ger en bild utåt av företaget om att det är välskött 
på alla områden 
– … det ska ju vara både det ena och det andra för att 
sälja, så det har nog viss betydelse 
 
De anställda förefaller vara upplysta och någor-
lunda bekanta med att Gruvön strävar efter att 
framstå som ett företag som tänker hälsoinriktat. 
Även om de anställda kanske inte alltid anser att 
det egentligen spelar någon roll för dem person-
ligen, ter det sig som att det ändå har betydelse. 
 

Påverkan 
Nästa kategori namnges som påverkan och inbe-
griper faktorer så som långsiktighet i friskvården 
samt hur de anställda uppfattar hälsoarbetets 
faktiska inverkan.  
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– … det är ju fler som har börjat nu på senare tid med 
någon form av fysisk aktivitet 
– I och med att de började med hälsoarbetet här var man 
ju inte något större engagerad… men nu när man väl 
kommit igång är det väldigt roligt, man känner sig 
mycket piggare 
– Nej, jag har haft samma inställning i stort sett hela 
tiden, på så vis har det inte påverkat mig 
 
De anställda verkar anse att friskvården är tänkt 
att fungera över en lång tid även om den inte 
påverkar alla. Inställningen till hälsa innan Gru-
vön införde sin friskvård är det som avgör om 
man anser att hälsoarbetet har påverkat eller inte. 
Har en aktiv livsstil bedrivits innan hälsoarbetet 
började, är inställningen till vilken inverkan det 
har fått säkerligen mindre än i ett motsatt fall.  
 

Hälsa 
En av de huvudsakliga grunderna till denna stu-
die är hälsa. Följande kategori har också samma 
benämning och innefattar hur respondenterna 
upplever den fysiska, psykiska och sociala hälsan 
samt omtanke och stöd från organisationens 
sida. Gällande den fysiska hälsan kan vi se att 
våra respondenter anser att den är relativt god, 
både hos de själva, och överlag i företaget. Vida-
re anser de också att den fysiska hälsan är viktig 
och att man bör hålla igång för att underhålla 
den samt att satsningen på friskvård också har 
gjort att många har börjat använda friskvården. 
 
– Ja, hälsan är viktig, det är ju mitt välbefinnande  
– Jag tror den är ganska bra, konditionsmässigt, och det 
är mycket tack vare att de håller igång friskvården 
– … fysiskt sett tror jag att väldigt många mår bra 
 
Vad avser den psykiska hälsan kretsar många av 
respondenternas åsikter kring trygghet. På grund 
av att ett antal anställda nyligen blev uppsagda, 
så uppfattades inte den psykiska hälsan som lika 
god. Dock genomsyrades intervjuerna av dels att 
den psykiska hälsan ansågs som viktig genom att 
man ville känna balans och livskvalitet, och dels 
att den psykiska hälsan i övrigt ansågs vara av 
godkänd karaktär. 
 
– Den psykiska är ju inte så bra med tanke på alla som 
är uppsagda och får gå hem då  
– Jag kan inte säga att hälsoläget är bra, det kan alltid 
bli bättre 
– Ja, jag trivs på jobbet… jag vill ha stimulans här uppe 
(huvudet) och lära mig något nytt 
 
Vad som emellertid framkommer vara av väsent-
lig betydelse är den sociala hälsan. Här uppfattar 

respondenterna det också som att den är mycket 
god. Anledning kanske förefaller som självklar, 
men tål att nämnas ändå. Kommentarer som 
nämns gällande den sociala hälsan är det kring 
sina arbetskamrater, om hur stämningen upplevs 
som god, hur viktigt det är att man kan samarbe-
ta samt att det är det som delvis ger en mening 
med arbetet. 
 
– … man kan umgås ganska mycket, det är inte direkt 
ett enmansjobb så, utan man umgås med alla som är 
där… det är arbetskamraterna som gör det 
– … vi har en nöjessida, att vi får lite nöjespengar… det 
är en bra tanke när man har även annat vid sidan, det 
blir lite mer gemenskap. Vi blir faktiskt lite mer delak-
tiga, vi är inte bara robotar här inne, den biten har vi 
kommit väldigt långt med… gemenskapen har kommit 
väldigt högt nu 
 
Vidare finner respondenterna att Gruvöhälsan 
bistår med bra stöd och möjligheter till hjälp om 
så behövs. Respondenterna nämner att anställda 
som har haft problem med hälsan i form av 
övervikt och andra besvär har fått hjälp genom 
friskvården och inställningen är även att ingen 
avdelning känner sig mer eller mindre priorite-
rad. 
 
– Söker man hjälpen tycker jag att man får det 
– … det är den där hjälpen (friskvården) som behövs för 
många 
– Jag tycker de har prioriterat väldigt bra, när det gäller 
sådana som går i skift, överviktiga och sånt där 

 
Inställning 

Nästkommande kategori tar upp det andra stora 
ämne som studien handlar om, nämligen inställ-
ning till friskvården. Denna kategori omfattar hur 
respondenterna ser på den allmänna inställning-
en hos de anställda, hur de uppfattar företagets 
syn på det hela samt vilken personlig inställning 
man har till friskvården. Bland de vi intervjuade, 
sträcker det sig från att vara ett resonemang som 
ingen berörs av till att vara en bidragande orsak 
till att människor nu i större utsträckning faktiskt 
blir friskare. Det som verkar vara den mest fram-
trädande inställningen bland de vi intervjuat är 
dock att man uppmärksammat att allt fler pratar 
och diskuterar friskvård på ett positivare sätt, 
även om inte alla som pratar börjat röra på sig. 
Vi kan även tyda en stor enighet i respondenter-
nas positiva inställning till det hälsofrämjande 
arbetet som pågår vare sig de är personligt enga-
gerade i verksamheten eller inte.  
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– … för det är mer och mer som jag har märkt som tar 
tag i saker och ting för sitt eget välbefinnande, fler och fler 
blir friskare också 
– …vi diskuterar det (friskvården) aldrig liksom… 
utan det finns bara liksom 
– … den är visserligen frivillig… man märker att fler 
och fler hakar på den här förändringen 
– … men det är ju positivt även om folk inte utnyttjar 
det 
– De är positiva, men kunde kanske vara mer engagera-
de än vad de faktiskt är 
 
Även om den allmänna inställningen till hälsoar-
betet är näst intill entydigt positivt kan vi uttyda 
en betydligt mer kritisk inställning till hur re-
spondenterna upplever företagets egen syn på 
hälsoarbetets syfte och utformning. Det fram-
kommer åsikter om att hälsoarbetet är begränsat 
till att gälla företagets nytta, det vill säga att häl-
soarbetet är en enkelriktad åtgärd för att skapa 
flitigare arbetare som inte sjukskriver sig. Hu-
vudbeståndsdelen i det här resonemanget bott-
nar i en brist på arbetarnas hälsa när det gäller 
arbetstider, dubbelskift och extraskift.  
 
– Jag tror inte att företaget har så stort intresse av att vi 
ska vara friskare här utan att vi skall bidra till företa-
get. De vill ha folk som sköter sig och går till jobbet och 
arbetar regelbundet och inte sjukskriver sig 
– Nej, det vet i fan. Om de skulle tänka på så vis skulle 
inte de anställda få jobba en massa övertid och dubbel-
skift, då skulle de tänka lite i förväg. Under sommaren 
när det blir 4-5 extra övertidsskift på en månad och de 
frågar ändå om man kan ställa upp, frågan är då om de 
tänker på hälsan. Jag anser att de inte är med på den 
linjen, för de skulle de även tänka på den biten 
 
Den personliga inställningen hos våra respon-
denter genomsyras av att friskvården är mycket 
viktig och sluter således upp i leden bakom före-
tagets ansträngningar till att skapa friskare 
medarbetare. Respondenterna betonar det stora 
utbudet som erbjuds där alla kan hitta någon 
aktivitet som passar. Dock framkommer det att 
det egna ansvaret är av väsentlig betydelse om 
man skall använda sig av friskvården.  
 
– Jag har en känsla av att företaget vill satsa på männi-
skor 
– … det är ju bara så, hälsan är ju nummer ett 
– Det är upp till individen själv… de kan ju inte dra ut 
dig till friskvården liksom, och övertala dig 
– Det är ingenting som man inte kan vara med på och 
det finns ju någonting för alla 
 

 

Omgivning 
Den femte kategorin namnger vi som omgivning. 
Denna består av friskvårdens tillgänglighet samt 
vilket utbud som respondenterna uppfattar finns 
och som de skulle önska fanns. Tillgängligheten 
anses vara mycket god och åtkomlig för alla 
respondenter med undantag för en som anser att 
tiderna för aktiviteterna är mer anpassad till de 
personer som arbetar dagtid än skift.  
 
– … vill jag så finns möjlighet till att använda friskvård 
– … det finns fler möjligheter än vad det fanns förut 
– Det är väl tiderna då… det var lite struligt med tider-
na 
– Gymmet är öppet från morgon till kväll 
 
Vidare framkommer det ur intervjuerna att re-
spondenternas upplevelse av hälsoarbetets ut-
bud, i form av olika typer av aktiviteter, är både 
brett och växande från år till år. Den allmänna 
inställningen bland respondenterna är att det 
anordnas mycket för den fysiska aktiviteten, men 
vissa respondenter påvisar att det finns möjlighe-
ter att aktivera sig kulturellt och intellektuellt för 
de som önskar även det. 
 
– På det stora hela är det ett bra programval de har, det 
är mycket, de har ju någonting jämnt 
– … många tror jag vill ha det där med boll 
– … det finns ju alla möjligheter med olika aktiviteter 
som inte bara håller sig till den här fysiska delen, utan 
det är intellekt och kulturverksamhet 
– Det blir lite mer och mer för varje år… det blir bättre 
kvalitet… så jag tycker det har växt 
 
Av respondenternas utsagor kan vi urskilja att 
det finns en brist i aktiviteter för dem som tycker 
om bollsport, till exempel fotboll, badminton 
och bandy på ett mer lekfullt sätt. Flera respon-
denter menar på att många saknar just en inne-
bandylokal, eller någonting som liknade den 
innebandylokalen som de tidigare haft tillgång 
till. Det framkommer även positiva åsikter om 
de ”prova på” aktiviteterna som anordnats, även 
om en respondent anser att det borde finnas mer 
av den varan och då gärna i lite mer annorlunda 
aktiviteter som inte många provat på förut. Det 
framförs även önskemål att använda sig av ABF-
kurser.  
 
– … anordna lite mer prova på dagar… det händer ju, 
men det är inte så ofta 
– … en hall, en sån som vi hade förut 
– Den (hallen) skulle jag vilja ha tillbaka. Nästan 
samtliga i hela Gruvön saknar den 
– … köra ABF-kurser 
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Information 
Den sista kategorin benämns som information och 
innehåller hur respondenterna anser att friskvår-
den når ut till de anställda, hur man helt enkelt 
får reda på vad som finns och vad som pågår. 
Huruvida informationen når fram till de anställ-
da råder det delade meningar om, även om alla 
är överens om att det finns information att tillgå 
genom lappar på anslagstavlor, intranätet och 
personlig kontakt med hälsovården. En respon-
dent menar att intranätet är rörigt och att det är 
svårt att hitta information. En annan anser att 
det inte är alla som tittar i datorn.   
 
– … intranätet är, tycker jag, rörigt 
– … … informationen på intranätet är inte lättillgäng-
ligt 
– … annars så vet ju alla vart hälsan är och telefon-
numret dit… på det viset tycker jag den är lättillgänglig 
– … så fort det är aktiviteter och, så skickar de ut… 
det finns även på anslagstavlor 
 
Vidare framkommer det av intervjuerna att sy-
stemet med friskvårdsambassadörer har ett stort 
stöd och anses ha en viktig betydelse för hälso-
arbetets utveckling på företaget. Tyvärr anser 
även de flesta att ambassadörerna i dagsläget är 
alldeles för anonyma och osynliga och därför 
inte fungerat så bra.  
 
– Jag tycker idén (ambassadörer) var väldigt bra, men 
den grejen har inte fungerat så väldigt bra 
– … men jag ser ju ingenting av de där friskvårdsam-
bassadörerna, men de borde ju vara bra 
– ... det måste nog vara på det här viset att de är fler, för 
att sprida kunskap och budskap… och framförallt fånga 
upp vad vi vill 
– jag vet inte vilka de är 
 
Majoriteten av respondenterna anser att ett mer 
aktivt deltagande av ambassadörerna skulle gyn-
na friskvården. Ambassadörerna borde gå ut och 
prata mer med folk på skiftmöten och andra 
tillfällen eftersom det är lättare att ta till sig in-
formationen om någon pratar om det än det är 
att läsa om det.  
 
– Om jag var ansvarig för friskvårdsambassadörerna 
skulle jag nog sätta lite eld i röven på de, det går ju inte 
bara att stå med armarna hängandes på sidorna 
– Jag tycker att de skulle gå ut och prata mer, de där 
lapparna och Internet säger inte så mycket 
– … de skulle kunna gå ut i företaget och förklara 
varför det är så, blir det bättre och kan vi göra något? 
– Först och främst tycker jag att de skulle gå ut och 
prata mer och förklara vad det är de gör 

Vi har nu redovisat respondenternas upplevelser. 
I nästkommande avsnitt kommer vi att föra en 
diskussion kring analysens resultat. Här avser vi 
att knyta an till den teori vi har presenterat samt 
besvara de frågeställningar vi har framställt som 
utgångspunkt för vår studie. I slutet av diskus-
sionen summerar vi kortfattat de slutsatser som 
vår studie har frambringat. Dessa slutsatser finns 
också att hitta i diskussionen, men för att för-
enkla för läsaren väljer vi att presentera en utgall-
ring av diskussionen där endast essensen av stu-
dien kommer fram. 

 
 

Diskussion 
Vi kommer nu att föra en diskussion där vi 
blandar teorier, analyser och resultat för att tyd-
ligt visa hur vi kommer fram till svaren på studi-
ens syfte och de frågeställningar vi ställde i bör-
jan. Vi inleder med den första frågeställningen 
som lyder: 
 
Är Gruvöns friskvårdarbete förankrat hos respondenter-
na och har friskvårdssatsningen stöd av de anställda som 

inte själva är delaktiga i någon friskvård? 
Innan vi besvarar frågeställningen vill vi förtydli-
ga och fördjupa resonemanget genom att påvisa 
att ett friskvårdsarbete inte kan ses som en åt-
gärd eller insats som passar inom ramen för en 
start och ett slutdatum. Vi anser att det frisk-
vårdsarbete man avser att utföra i en organisa-
tion måste få tillåtas vara en långsiktig strategi 
och handling där man omsorgsfullt tar hänsyn 
till de anställdas inneboende motstånd mot för-
ändringar. Att de anställda motsätter sig föränd-
ringen behöver inte visa på ett motstånd mot 
själva hälsoarbetet, utan bör snarare ses som en 
naturlig reaktion mot ledningens uppmaningar 
och påtryckningar till en förändrad levnadsstil. 
Det kan ju efter allt upplevas som personlig 
kritik och uppmaning att förändra sitt beteende- 
och levnadsmönster som sträcker sig långt utan-
för relationen mellan arbetstagare och arbetsgi-
vare.  

För att nå en framgångsrik och hållbar attityd 
till medarbetarna kring hälsoarbetet trots en så 
genomgripande och omfattande uppmaning, 
som dessutom kommer ”uppifrån” anser vi, 
precis som Angelöw (2002) skriver i sin bok 
Friskare arbetsplatser, att en lyckad och produktiv 
friskvårdssatsning måste grunda sig i ett koncept 
där man fokuserar på möjligheterna med det 
friska i företaget, i stället för en problembaserad 
aktivitet kring det ohälsosamma. Vi ser även 
nödvändigheten med en frikostig förståelse och 
acceptans för att arbetslivet är identitetsskapande 
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och därmed kan medföra dilemman för medar-
betarna att skilja mellan vad som är arbetstid och 
fritid (Johansson, 2003). Vi är övertygade om att 
man genom en väl utvecklad helhetssyn till 
medarbetarna inom organisationen underlättar 
för friskvården att se till hela individens behov, 
vilket i sin tur är en förutsättning för att företa-
get ska kunna nå längre i friskvårdsarbetet än att 
enbart lyckas förhindra sjukfrånvaro. I en hel-
hetssyn är det inte nog med att medarbetarna 
enbart är fysiskt friska och klarar av att vara 
närvarande på arbetet, utan det betyder att man 
aktivt och långsiktigt arbetar för att skapa och 
behålla en god hälsostatus. 

I vår studie framträder en stor enighet och 
uppslutning bakom företagets hälsoimage, vilket 
tyder på att man lyckats profilera och förankra 
hälsoarbetets betydelse bland de anställda som är 
en av de verkligt stora utmaningarna för att kun-
na bedriva en långsiktig friskvård (Johansson, 
2003). Vi ser också att hälsodiplomeringen har 
hjälpt till i processen att införliva ett hälsoper-
spektiv i de anställdas medvetande även om de 
själva inte deltar i någon friskvårdsaktivitet eller 
egentligen inte har någon uppfattning om vad 
företaget vill med sitt hälsoarbete. Med utgångs-
punkt i de intervjuer vi gjort kan vi se att det 
finns en stor förståelse för att hälsoarbetet och 
hälsodiplomeringen är en viktig image för före-
tagets marknadsstrategi och kvalitetsarbete. Det-
ta menar respondenterna hjälper till att ena de 
anställda som inte har ett personligt intresse av 
hälsoarbetet med dem som mer än gärna vill 
förbättra eller behålla sin goda hälsa. Genom det 
här resonemanget anser vi ha besvarat den första 
frågan och ger oss i kast med den andra som 
lyder: 

 
Har friskvården hos Gruvön ytterligare tillväxtpoten-

tial eller har man nått en mättnad? 
Att påverka 1150 anställda inom 13 olika avdel-
ningar som består av både individuella, skiftlags, 
avdelnings och företagskulturella olikheter och 
traditioner kan nästan ses som en omöjlig opera-
tion. Men vi anser att den breda satsning som 
gjorts för att uppmuntra allt från tuffare fysisk 
träning, så som gratis gymkort, individuell 
sponsring till deltagare i korpen till betydligt mer 
fysiskt lugna aktiviteter såsom familjedagar på 
badhuset, sjunga i kör och en trivselpeng, hjälpt 
till att lägga grunden för en långsiktighet i de 
anställdas syn på friskvårdsarbetet. I intervjuerna 
framkom det ett naturligt förhållningssätt och 
underförstådd acceptans för att företagets frisk-
vård har kommit för att stanna. Vi kunde även 
genom intervjuerna urskilja en tendens till att fler 

nu på senare tid börjat prata mer om friskvård 
och aktiviteter vilket vi ser som en frukt av tidi-
gare ansträngningar och framtidstro. Det här 
tillsammans gör att vi drar slutsatsen att frisk-
vårdsarbetet har påverkat de anställda på ett 
positivt sätt, men kanske ännu viktigare, att det 
aktivt påverkar och har en växtpotential att bli 
ännu större.  

En viktig förutsättning för att delaktigheten i 
hälsoarbetet ska kunna fortsätta att växa, och 
därmed nå ett friskare företag, är den upplevda 
fysiska, psykiska och sociala hälsan samt den 
omtanke och stöd man känner från organisatio-
nens sida (Almvärn & Fäldt, 2001; Rydqvist & 
Winroth, 2002). I vår studie har respondenterna 
uttryckt att de upplever den fysiska hälsan som 
relativt god, både hos de själva, och överlag i 
företaget. Vidare anser de också att den fysiska 
hälsan är viktig och att man måste se en långsik-
tighet i att underhålla hälsan. Den psykiska häl-
san, upplevs dock som betydligt sämre, och då 
kopplad till den otrygghet som under en längre 
tid funnits inom företaget angående uppsägning-
ar. Med den psykiska hälsan avses här inte tunga 
diagnoser så som djupa depressioner eller lik-
nande, utan tillstånd av oro eller obehagskänslor. 
Bortsett från det uttrycktes vikten av responden-
terna att man ville känna balans och livskvalitet, 
och sammanlagt hamnar deras bedömning av 
den psykiska hälsan på en godkänd nivå. Vi ser 
dock en gedigen växtpotential inom den psykiska 
sidan av hälsovården i och med att uppsägnings-
arbetet nu är avslutat, samt att man lyckats be-
hålla och möjligen öka intresset för hälsovården 
under så tuffa betingelser som det är att tvingas 
säga upp medarbetare.  

En av anledningarna till att företaget ändå 
lyckats behålla så pass relativt hög psykisk hälsa 
under så hårda premisser kan bero på den myck-
et goda sociala hälsan som utrycks av responden-
terna. En hög gemenskap, god stämning och ett 
effektivt och bra samarbete mellan arbetskamra-
terna tillsammans med en hög tilltro, bra stöd 
och möjligheter till hjälp från Gruvöhälsan ger 
otvivelaktigt en bra grogrund för en positiv ut-
veckling, även under tuffare tider. Vi kan nu 
konstatera att friskvårdsarbetet inte nått en 
mättnad utan att vi ser en stor tillväxtpotential. 
Vi ger oss nu på den sista frågeställningen som 
lyder: 

 
Upplevs friskvårdsinsatserna som rättvist fördelade och 

prioriterade bland de anställda? 
Ett ganska kort och koncist svar på den fråge-
ställningen är att vi var positivt överraskade, och 
en smula förvånade över att ingen av responden-
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terna utryckte någon som helst form av orättvisa 
angående huruvida någon grupp varit mer eller 
mindre prioriterad av hälsoarbetet och Gruvö-
hälsan. Den orättvisa som framkom i intervjuer-
na gäller en orättvisa i vidare mått och tar sig 
uttryck i en uppfattning om en prioritering av 
företagets nytta, det vill säga att hälsoarbetet 
upplevs som en enkelriktad åtgärd för att skapa 
flitigare arbetare åt företaget.  

Även om friskvård över lag är något som or-
ganisationer vanligtvis gärna beskriver som en 
humanistisk insats för medarbetarna, och inte i 
första hand en ekonomisk, är det svårt att helt 
och hållet blunda för faktumet att organisationer 
bedrivs med ett lönsamhetsintresse. Lönsam-
hetsintresset kan uppfattas stå i konflikt, eller i 
åtminstone i motsättning till den humanistiska 
välvilja som företaget vill förmedla och förankra 
hos medarbetarna. Vi såg inte de tendenserna 
hos de vi intervjuade, men det framkom åsikter 
om att hälsoarbetet var begränsat till att priorite-
ra företagets nytta, det vill säga att hälsoarbetet 
är en enkelriktad åtgärd för att skapa flitigare 
arbetare som inte sjukskriver sig. Huvudbe-
ståndsdelen i det här resonemanget bottnar i en 
upplevd brist i de humanistiska värderingarna 
när det gäller arbetarnas hälsa i relation till ar-
betstider, dubbelskift och extraskift som under 
perioder är en stor belastning för välmåendet. Vi 
anser att det här är en punkt där hälsoarbetet 
möjlighen har problem att nå en tillfredställande 
helhet, och måste beaktas och innefattas i hälso-
arbetet för att skapa en trovärdigare hälsosats-
ning som når alla. 

 
Vidare diskussion  

Genom intervjuerna har vi kunnat förstå den 
djupa delaktighet som finns i målsättningen att 
nå en frisk hälsoutveckling inom Gruvön. Vi kan 
även summera att det finns ett stort utbud i form 
av olika typer av aktiviteter, som upplevs som 
både brett och växande från år till år. Det fram-
kom dock att det egna ansvaret är av väsentlig 
betydelse för att börja röra på sig. Det är kanske 
just det egna ansvaret som betonas i avsaknaden 
av den innebandylokal som revs i samband med 
att hälsovårdsarbetet startade. En respondent 
menade att det var just det att man kunde gå dit 
på rasten, efter jobbet eller när man var ledig och 
vara med och spela på ett lekfullt sätt som inte 
var styrt av fasta tider eller andra strukturer. Det 
framkom även önskemål om fler ”prova på” 
aktiviteter som är lite mer udda, där man får 
prova på något som få gjort tidigare. Vi ser 
kopplingen mellan ansvaret för sin hälsa och 
ansvaret för sin egen aktivering. Givetvis står 

inte detta i konflikt med de traditionella och 
strukturerade aktiviteterna, men vi är övertygade 
om att de skulle utgöra ett värdefullt komple-
ment.  

I motsatts till det egna ansvaret som eftersöks i 
form av aktiviteter finns det en önskan om ett 
mindre eget ansvar för att hitta och söka efter 
information om olika aktiviteter. Huruvida in-
formationen når fram till de anställda råder det 
delade meningar om, även om alla är överens om 
att det finns information att tillgå genom lappar 
på anslagstavlor, intranät och personlig kontakt 
med hälsovården. Den största bristen i informa-
tionsflödet som vi kunde lokalisera är systemet 
med friskvårdsambassadörerna. Trots att frisk-
vårdsambassadörerna har ett stort stöd, som 
företeelse, och anses vara viktiga i hälsoarbetet, 
anses de vara allt för anonyma och osynliga. 
Majoriteten av respondenterna anser att ett mer 
aktivt deltagande av ambassadörerna skulle gyn-
na friskvården. De anser vidare att ambassadö-
rerna borde gå ut och prata mer med folk på 
skiftmöten och andra tillfällen eftersom det är 
lättare att ta till sig informationen om någon 
pratar om det än det är att läsa om det. 

Slutligen vill vi summera vår upplevelse av 
Gruvöns hälsoarbete som en framgångsrik an-
sats för att förankra och befästa ett långsiktigt 
och omfattande hälsoperspektiv hos medarbe-
tarna. Vårt bestående intryck av respondenternas 
uppfattning om friskvårdsarbetet är att friskvår-
den är en viktig och naturlig del av verksamheten 
inom Gruvön som kommit för att stanna. Även 
om det framkommit brister i informationen och 
interaktionen hos friskvårdsambassadörerna 
samt brister i friskvården relaterat till arbetstider, 
extra och dubbelskift är vi övertygande om att 
de här bristerna besitter utvecklingspotential för 
att ytterligare öka delaktigheten i friskvården. 
Inte minst bland dem som idag är fysiskt inakti-
va men sympatiserar med friskvårdstanken ut-
ifrån en företags och marknadsstrategisk ut-
gångspunkt. Vi tycker att det ska bli mycket 
spännande att följa den framtida friskvårdsut-
vecklingen inom Gruvön eftersom vi tror att en 
ökad friskvårdspotential finns befäst i den 
grundläggande friskvårdsdelaktighet som lagts. 

Innan vi presenterar våra slutsatser vill vi be-
tona att dessa bygger på våra tolkningar av re-
spondenternas subjektiva upplevelser av Gru-
vöns friskvårdsinsatser. De är således inte att ses 
som ett definitivt och heltäckande resultat av vad 
alla Gruvöns anställda anser. Istället bör man se 
på dessa resultat som en indikation på den all-
männa inställningen. 
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Slutsats 
Utifrån våra tre frågeställningar som framarbe-
tats genom intervju, teori och analys har vi alltså 
kommit fram till följande. Gruvön har lyckats 
förankra en sund friskvårdsinställning bland de 
respondenter vi har intervjuat.  Respondenter 
ansåg också att inställningen allmänt sett var 
positiv till friskvården även om man inte själv 
deltog i någon friskvårdsaktivitet.  

I och med att det breda stödet finns hos både 
de som är aktiva likväl hos dem som ännu inte är 
det, ser vi att ett fortsatt friskvårdsarbete besitter 
en gynnsam tillväxtpotential som kan leda till ett 
ännu friskare Gruvön. 

Vidare har vi också kunnat se att den friskvård 
som Gruvön tillhandahåller upplevs som rättvist 
fördelade och prioriterade bland de anställda, 
vilket även talar för en fortsatt utveckling och 
delaktighet i friskvårdsarbetet. 
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Bilaga 1, Intervjuguide.  
 

Organisationens engagemang: 
 

1) Ålder, kön, anställningstid, befattning 
 
2) Vad tror du är syftet med att Gruvön startade sitt friskvårdsprojekt? 

 
3) Anser du att Gruvön arbetar för att du ska ha möjlighet att vara vid god fysisk hälsa? 

 
4) Anser du att Gruvön arbetar för att du ska ha möjlighet att vara vid god psykisk hälsa? 

 
5) Tar hälsoarbetet viktiga resurser (tid & uppmärksamhet) från annan verksamhet som borde vara 

mer prioriterad?  
 

6) Borde man satsa pengar på annat än friskvård, och i så fall vad?  
 

7) Anser du att friskvårdsinsatserna som Gruvön gör är till förmån för samtliga anställda?  
 

8) Är det någon grupp som är mer/mindre prioriterad?  
 

9) Är systemet med en hälsoplanerare och 16st friskvårdsambassadörer ett bra system för att moti-
vera och genomdriva ett hälsosammare företag?  

 
 
Organisationens inställning: 

 
 
10) Hur upplever du hälsoläget i allmänhet hos Gruvön? 
 
11) Upplever du, som anställd, att Gruvön anstränger sig för din möjlighet att finna en balans i din 

tillvaro? 
 
 

12) Tror du det har betydelse för den allmänna inställningen inom företaget, om en hälsosammare 
livsföring, att Gruvön är hälsodiplomerat? 

 
13) Tror du det har betydelse för era kunder att Gruvön är hälsodiplomerat? 

 
14) Anser du att Gruvön, som arbetsgivare, lyckats skapa ett ökat intresse för fysisk aktivitet, frilufts-

liv och hälsa? 
 

15) Upplever du att du får tillräckligt med information om Gruvöns hälsoarbete? 
- På vilket sätt har de lyckats alt misslyckats? 
 
16) Upplever du att Gruvön fångar upp önskemål och behov inom hälsovården? 
- På vilket sätt har de lyckats alt misslyckats? 
 

 
 
Arbetsgruppens engagemang: 

 
17) Har hälsoarbetet påverkat din arbetsgrupp/arbetskamraters prestation på jobbet? 
- på vilket sätt, fysiskt och psykiskt? 
 
18) Upplever du att ni har en bra gemenskap/sammanhållning på din avdelning?  
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19) Upplever du att hälsoarbetet engagerar din arbetsgrupp/arbetskamraters hälsotillstånd? 

 
20) Hur skulle du beskriva arbetslagets/gruppens faktiska engagemang i hälsoarbetet?  

 
 

 
Arbetsgruppens inställning: 
 

21) Hur skulle du formulera dina arbetskamraters inställning till hälsoarbetet? 
 
22) Vad kan Gruvön göra för att öka arbetsgruppens inställning till en god hälsa?  

 
 

 
Individuellt engagemang: 
 

23) Hur Gruvöns hälsoarbete påverkat ditt engagemang i din egen hälsa?  
 
24) Hur mycket av den fysiska friskvården använder du dig av?  
- hur mycket tid/vecka ungefär?  

 
25) Vad skulle få dig att använda friskvården ännu mer? 

 
26) Vilka förbättringar på friskvården skulle kunna göras?  

 
27) Vad inom friskvården saknar du på Gruvön?  

 
 

Individuell inställning: 
 
28) Hur anser du att din egen hälsostatus är just nu?  
- Varför är det just så?  
 
29) Skulle du hellre få lite högre lön än möjlighet till friskvård?  

 
30) Vore det lika bra om du fick mer ledighet, och på så sätt kunde sköta din egen hälsovård individu-

ellt, på ditt eget sätt?  
 

31) Har det betydelse för dig att Gruvön är ett hälsodiplomerat företag? 
 
32) Är hälsa viktigt för dig?  
- på vilket sätt i så fall?  

 
33) Känner du att du mår bra i form av livskvalitet/livsglädje? 
-varför känner du så, vad är det som gör att du känner så?  
 
34) Anser du att friskvården är lättillgänglig? 
-på vilket sätt?  
 
35) Upplever du att din hälsa/hur du mår påverkar Gruvön som företag? 
 
36) Har hälsoarbetet påverkat din inställning till din egen hälsa? 
 
37) Upplever du att din hälsostatus skulle ha varit annorlunda om inte Gruvhälsan startat sin verk-

samhet? 



 17 

- på vilket sätt? 
 
 
Hälsopåverkande faktorer: 
 

38)  Hur upplever du din arbetsmiljö? 
 
39)  Känner du att ditt arbete tillför dig någonting, känner du någon mening med det du gör? 
- varför är det så? 

 
40) Känner du dig trygg i ditt arbete gällande anställningsavtal? 
 
41) Händer det att du känner dig pressad psykiskt på ditt arbete? 

 
42) Händer det att du känner dig pressad fysiskt på ditt arbete? 

 
43) Har du inflytande på hur du löser dina arbetsuppgifter? 


