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Abstract: The personell is an important key in a business which 
should not be wasted. Individuals in an organisation must feel needed 
and safe. Lately personnel health has become a subject in focus due to 
the new regulations in terms of publicity in personnel absence. The 
purpose of the  regulations is to make the businesses aware of the 
problems and take actions. The organisations should avoid long term illness 
among the staff and prevent unhealthy employees.  A concept that has arisen 
is Health Promotion, where the organisations through offering health care for 
the staff is able to reduce the absence among personnel. Organisations are 
also able to make a more efficient business and develop the organisation for 
the better. It is common for a business to hire help from a health consult to 
solve their problems. In this essay we try to find the answers to why 
organisations choose to work with health promotion and legislation. 
 
We carry out a mulitpel case study after an understanding survey type. We 
put weight at developing understanding and we do interpretations with 
hermeneutical attitudes. Our method to collect data is abductive and we will 
use a qualitative method. 
 
The conclusion from our study is that the businesses today looks seriously 
on personnel matters. Health Promotion is a step in the right direction to 
make a more efficient organisation. The gains are many; lower absence, 



pleased staff and the organisation will create a sense of goodwill. Businesses 
sees the efforts like an investment, but they find it difficult to calculate the 
pay off. Despite this they don’t dare to stand beyond  the health promotion. 
Differences exist between organisations, it is not all that uses health 
promotion or regulations. Many businesses only make the effort of showing 
and calculating the personnel absence because they have to. Organisations 
take work environment very seriously and are caring for the staff. They wish 
to make a better organisation through the work environment.  
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Sammanfattning: Personalen är en viktig byggsten i företagen som inte 
skall slösas bort. Individer i en organisation måste känna sig behövd och 
trygg. På senare år har personalhälsa kommit i fokus på grund av de nya 
reglerna för sjukfrånvaroredovisning. Reglernas syfte är att företagen skall ta 
till aktion där det behövs och ta ansvar för den sjuka personalen. Företagen 
ska undvika långvariga sjukskrivningar och förebygga ohälsa. Ett begrepp 
som uppkommit är hälsopromotion, där företagen genom att erbjuda 
friskvård för personalen kan minska sjukfrånvaron, effektivisera och 
utveckla organisationen till det bättre. Ett vanligt inslag är att företag tar 
hjälp av en extern part för att lösa sina problem. Vi ställer oss frågan varför 
företagen väljer att arbeta med hälsopromotiva åtgärder och hur de arbetar 
med lagstiftning kring personalfrågor. 
 
Undersökningen är kvalitativ och utformad som en multipel fallstudie. 
Tolkningar av insamlad empiri görs genom ett hermeneutiskt synsätt. 
Angreppssättet är abduktivt.  
 
Slutsatserna efter avslutad studie är att företag idag ser allvarligt på 
personalfrågor och hälsopromotion är ett steg i att skapa en effektivare 
organisation. Vinsterna är många; lägre sjukfrånvaro, gladare personal, 
effektivare organisationer och ett slags goodwill förknippat med företaget. 
Företagen ser insatserna som en investering men de har svårt att se vad det 
ger tillbaka. Trots det vågar de inte vara utan hälsotänkandet. Skillnader 
föreligger mellan olika företag och det är inte alla som anammat 
hälsopromotion eller reglerna kring sjukfrånvaroredovisning. Många företag 
redovisa sjukfrånvaro bara för att de måste och använder sig inte av 
materialet för att skapa en bättre organisation. Företagen tar frågor om 
arbetsmiljö på största allvar och kan närmast ses som omtänksamma utöver 
det som är lagstadgat. De önskar genom arbetsmiljön förbättra hela 
organisationen. 
 
Nyckelord: Hälsopromotion, personalekonomi, friskvård. 
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1. Inledning 
 
Kapitlet behandlar bakgrunden till vårt studerade fenomen, 
problemdiskussion, frågeställning, syfte och avgränsning för uppsatsen.  

 

  Bakgrund 
 
 Företag drivs på nya sätt – personalen i fokus 
 
De Klerk (1990) menar att synen på hur företag och organisationer drivs har 
förändrats. Företagen har inte råd att slösa med de resurser, som personalen 
utgör och på så sätt ligger det i företagens intresse att skapa förutsättningar 
för de anställda att göra ett bra arbete och utveckla en effektiv organisation. 
En modern organisation är i stor utsträckning beroende av den enskilde 
medarbetarens kompetens och att ta vara på varje persons egenskaper. Ett 
vanligt sätt att ta tillvara på den enskildes kompetens är att genom delegering 
ge honom eller henne ett visst ansvarsområde. En annan metod är genom att 
ledaren tillsammans med den anställde sätter upp olika målsättningar för 
dennes arbete. De Klerk (1990) menar även att den enskilde behöver känna 
sig behövd i verksamheten och på så sätt är det viktigt att utveckla en god 
psykosocial miljö som stimulerar till nya utmaningar och energi. 
 
Även Jacobsen och Thorsvik (1995) beskriver hur personalen är den 
viktigaste resursen i organisationen. Det har påpekats så ofta att många 
tycker det låter som en kliché, men ändå är det så. Under senare år när 
tjänsteproduktionen tagit allt större mark inser företagsledningarna att de 
anställdas lust eller olust till arbete blir en allt viktigare del av företagens 
värde. Förr sågs människor som ting som kunde styras och manipuleras på 
samma sätt som maskiner. Konsekvenserna av det blev upprepade olyckor 
till följd av exempelvis monotont arbete. Efterhand växte kunskap fram om 
hur människor har egna behov och att de inte går att manipulera. Dock 
kvarstår kraven på effektivitet och produktivitet för företagens överlevnad. 
 
Karlöf (2001) menar att effektivitetskraven ökat det senaste decenniet och att 
företag hela tiden strävar efter att bli bättre och effektivare. Kan då kraven 
leda till stress och obehag för personalen frågar sig Rubenowitz (2004). Ja 
stress uppkommer när individen inte kan hantera sin arbetsbelastning. All 
stress är inte positiv utan den påverkar hälsan negativt. Bland annat kan 
stress leda till hjärt-kärlsjukdomar eller så kallad utbrändhet. Möjligheterna 
till tillfrisknande från utbrändhet ligger ofta i form av åtgärder på 
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arbetsplatserna, exempelvis förbättringar av arbetsmiljö så att riskerna för 
ohälsa hos personalen minskar.   
 
 Uppmärksammande om ökad ohälsa och nya redovisningsregler 
kring personalens sjukfrånvaro.  
 
Aronsson (050125) skriver i en artikel i Dagens Industri att alltfler svenskar 
drabbas av utmattning (www.di.se). Enligt artikeln är cirka 40 procent av 
alla sjukskrivna är ordinerade på grund av psykisk ohälsa. Tillståndet som 
populärt kallas utbrändhet beror på en rad stressfaktorer i arbetslivet och 
privatlivet. I artikeln menar läkare Ulla Werlenius säger att felet som många 
gör är att de tar ut sig alldeles för mycket och maximerar arbetsinsatsen mer 
än vad de klarar av.  

 
Redan i början av 2000-talet uppmärksammade regeringen att sjukfrånvaron 
på svenska arbetsplatser ökat sedan slutet av 1990-talet. Enligt regeringens 
beräkningar ökade kostnaden för sjukfrånvaron med 21 miljarder kronor 
mellan 1998 och 2002 (Ds, 2002:22). I december 2000 beslutade regeringen 
att en handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet skulle arbetas fram. Den 
ökade ohälsan leder till att färre personer i framtiden kommer att behöva 
försörja allt fler. För att samhället skall utvecklas och god tillväxt gynnas är 
ett gott hälsoläge hos befolkningen en förutsättning. Regeringen framförde 
samtidigt att ökningarna i antalet sjukskrivningar är mycket allvarligt och att 
de önskar bryta den trenden (dir. 2000:92). 
 
Utifrån regeringens agerande och önskemål kom senare förslag om införande 
av obligatoriskt redovisning av sjukfrånvaro i årsredovisningen. I Statens 
offentliga utredning, (SOU) 2002:5 framkom regeringens målsättning med 
de nya reglerna med motiveringen att öppen redovisning av sjukfrånvaro kan 
ge intressenterna möjlighet att ta del av information om hälsoläget i 
företagen som annars inte skulle ha tillgång till. Regeringen lämnade senare 
en proposition (prop. 2002/03:6) om obligatorisk sjukfrånvaroredovisning. I 
propositionen framkom att utvecklingen med ökad sjukfrånvaro lett till stora 
välfärdsförluster och kostnader för samhället såväl som för den enskilda 
människan. Företag och andra arbetsgivare har höga kostnader till följd av 
sjukfrånvaro i form av sjuklöner och produktionsbortfall. Regeringen 
påpekar även att kunskapen kring sjukfrånvaron och fördelningen av den 
inom olika grupper i arbetslivet och samhället måste bli bättre. Vidare 
påpekas att även regeringen har en önskan om att få en större kunskap kring 
området och följa utvecklingen av sjukfrånvaron och dess direkta kostnader 
för samhället och näringslivet (prop. 2002/03:6).  
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Sedan den 1 juli 2003 har företag genom årsredovisningslagen (SFS 
1995:1554) en skyldighet att göra tilläggsupplysningar i årsredovisningen 
där de visar personalens sjukfrånvaro, regler om redovisning av 
sjukfrånvaro. Reglerna omfattar alla typer av företag såväl privata som 
offentliga. De enda undantagna är företag vars antal anställda i medeltal inte 
uppgått till fler än tio under de senaste två åren. Syftet med inrättandet av 
reglerna om tilläggsupplysningar för personalens sjukfrånvaro är att företag 
som har stora sjuktal ska kunna göra något åt det och reagera. Eftersom 
upplysningarna finns med i företagets årsredovisning är det lätt för olika 
intressenter att göra en bedömning av företagets personalhälsotillstånd och 
därefter ta ställning till om de vill göra affärer med företaget (Westergren 
och Englund, 2006).  
 
I Sverige är det sjuklönelagen (1991:1047) som styr arbetsgivarnas ansvar 
inför de anställda. I korthet säger lagen att arbetsgivaren skall betala den 
anställde sjuklön de första 14 dagarna med ett belopp motsvarande 80 % av 
lönen. Efter det går staten in och betalar ut sjukpenning (Westergren och 
Englund, 2006). Regeringen anför i Dir 2000:92 att de vill bryta trenden med 
den ökande arbetsrelaterade ohälsan vars direkta utgift är stor för såväl 
företagen som samhället.  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Människor har alltid värderat den egna hälsan högt och de flesta anser att 
den personliga livsstilen spelar en stor roll i omgivningen. Inom 
hälsoområdet är arbetsmiljön en väldigt högt rankad faktor för välmåendet 
kanske den allra viktigaste (Menckel och Österblom, 2000). Det är därför 
hög tid att se människans hälsa som en strategisk resurs för företagen 
eftersom det är individernas insatser som leder till resultat (Ljusenius och 
Rydqvist, 1999).  
 
Forskningen kring åtgärder för förbättrad personalhälsa har pågått länge 
både i Sverige och utomlands. Ulf Johannson skrev 1996 en artikel i 
tidskriften Personell Review där resultatet av en stor svensk ”hälsovård på 
arbetsplatsen”-studie presenterades. Studien som startade 1993 gick ut på att 
företag med intresse i att satsa på företagshälsa kunde söka pengar från 
Swedish Work Life Fund för att utveckla ett program där personalens hälsa 
sattes i fokus. Utvärderingen skulle senare visa hur satsningarna förändrat 
och förbättrat arbetsmiljön och effektiviteten i företagen eller 
organisationerna. Resultaten visade att de allra flesta företag som deltagit i 
undersökningen upplevde att sjukfrånvaron minskat och att produktiviteten 
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ökat. Dock var det svårt att mäta det i termer av ekonomiskt värde eftersom 
det fanns så många faktorer att se till.  
 
Företag som satsar på hälsofrämjande program har en målsättning där de vill 
kämpa mot de ökande sjukvårdskostnaderna. Inte sällan är programmen 
utformade på så sätt att företagen utbildar sina anställda att bli förståndiga 
hälsokonsumenter och tillför dem kunskaper som är nödvändiga för att leda 
till förändring i livsstil och på så sätt öka hälsan. Finns det något bättre sätt 
att göra det på en på just arbetsplatsen där de allra flesta tillbringar mer än 40 
procent av sin vakna tid? Dessutom är arbetsplasten en plats som lämpar sig 
bra för utbildning och inte sällan är företagens värderingar avspeglade hos de 
anställda i privatlivet likväl som i arbetslivet (Blanchard och Tager, 1985). 
 
Ljusenius och Rydqvist (1999) är av åsikten att människans möjlighet till 
fysiskt arbete begränsats sedan vi gick ur industrisamhället och in i ett 
samhälle där tjänsteproduktion kommit att bli dominerande. Vi lever idag i 
ett ligg- och sittsamhälle där de fysiska kraven är alldeles för små. 
Människokroppen har snabbt anpassat sig till rulltrappor, hissar och bilar. 
Alla dessa begränsar människan energiuttag och inte sällan i kombination 
med en alltför kaloririk kost. Lagringen av energi i kroppen leder i längden 
till fetma och mindre benägenhet och lust till att utföra arbete. Därför ligger 
det i arbetsgivarnas såväl som den anställdes intresse att skapa 
förutsättningar för ökad hälsa och välmående.  
 
Om nu arbetsplatsen är en så bra plats att förespråka hälsa på ställer vi oss 
undrande till hur det ser ut på företag i vår region. När vi idag, så som 
Ljusenius och Rydqvist (1999) säger, lever i ett stillasittande samhälle måste 
det väl ändå ligga i både den anställdes som i arbetsgivarens ansvar att arbeta 
för en bättre hälsa. Precis som när industripersonalen förr i tiden utsattes för 
risker att skada sig på maskiner eller råka ut för andra former av skador på 
grund av arbetsmiljö uppkom senare regelverk för att skydda dem, vill vi se 
hur företag idag arbetar med den här typen av frågor fast utifrån nya 
förutsättningar. Det är uppenbart att vi står inför nya utmaningar då vårt 
förändrade levnadssätt medför att vi står inför nya sorters belastningsskador 
och andra typer av arbetsrelaterade skador (Ljusenius och Rydqvist 1999).  
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1.3    Frågeställning 
Utifrån ovanstående problemdiskussion har vi kommit fram till följande 
forskningsfrågor; 
 

• Varför och hur väljer företag att arbeta med hälsofrämjande 
åtgärder? 

 
För att besvara forskningsfrågan och ge en helhets bild har vi valt att ha 
följande delfrågor: 
 

o Hur arbetar företagen med reglerna kring arbetsmiljö? 
o Hur arbetar företagen med den lagstiftning som finns kring 

redovisning av personalens sjukfrånvaro? 

1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och försöka skapa en förståelse för hur 
och varför företag arbetar med hälsofrämjande åtgärder, hur de arbetar med 
arbetsmiljö och redovisning av personalens sjukfrånvaro.  
 

1.5 Avgränsning 
 
Undersökningen utformas som en fallstudie i vilken vi avgränsar oss till att 
undersöka två företag, vilka arbetar med att hjälpa andra organisationer till 
att bli hälsosammare. För att få företagens syn på arbetet har vi valt att även 
vända oss till två företag som valt att bli hälsopromotiva och få deras 
uppfattning om vad hälsoarbete innebär. 
 

1.6 Empiriskt undersökningsområde 
 
I undersökningen vänder vi oss till två organisationer som arbetar med 
hälsopromotion för att hjälpa andra företag till en bättre hälsobild. Dessa är 
Previa och Korpen.  Undersökningen kommer även att innefatta två företag 
som valt att ha en hälsopartner eller annan konsult för att nå en bättre 
hälsostatus på företaget, Bornet och Stena Metall.  
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1.7 Begreppsordlista 
 
Hälsopromotion:  
Peter Korp (2004) menar att lättaste sättet att beskriva begreppet är genom 
att dela upp ordet i två delar. Från engelskans översättning  ”Health 
Promotion” får vi två delar, Health som betyder hälsa och Promotion som 
betyder främjande. Enkelt uttryckt är hälsopromotion ett begrepp som 
betyder främjande av hälsa.  
 
Hälsofrämjande åtgärd: 
En hälsofrämjande åtgärd är en insats som syftar till att öka hälsan eller 
förbättra den nuvarande situationen för en individ eller grupp. Exempelvis 
kan det vara att erbjuda friskvård i form av träning men det kan också vara 
en fysisk undersökning eller ett samtal med psykolog.  
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2. Teoretisk referensram 
Kapitlet tar upp de begrepp och fenomen som är viktiga utgångspunkter för 
vår undersökning. För att den fortsatta undersökningen har vi här 
sammanställt en modell utifrån vilken vi bygger teorikapitlet och fortsätter 

arbetet med uppsatsen. Kapitlet är sedan utformat på ett sådant sätt att de 
olika delarna presenteras i underrubriker. 

 

 
 
 
Figur 1 visar vår tankemodell för relevant teori inom vårt forskningsområde. 
Delarna är beroende av varandra eftersom det utgör små delkomponenter av 
organisationen. Den viktigaste delen i vår teorimodell är hälsan hos 
personalen, avsnitt 2.4. Vi anser genom vår förförståelse att företagen genom 
olika insatser kan förbättra hälsan hos personalen. Insatserna kommer av 
organisationens utveckling och kultur, avsnitt 2.5. De insatserna kostar i de 
allra flesta fall pengar för företaget och har på så sätt en inverkan på 
företagets personalekonomi, avsnitt 2.2. Målsättningen med att arbeta med 
personalens hälsa tror vi i många fall är att öka motivationen och på så sätt 
nå en effektivare personal, avsnitt 2.3.  
 
Lagstiftningen, avsnitt 2.1, är en annan viktig utgångspunkt i vår 
forskningsfråga eftersom det i lagstiftningen finns regelverk som talar om 
hur mycket en arbetsgivare får kräva av en anställd och vice versa.  I 
avsnittet finns grunden för vår frågeställning eftersom lagar på så många sätt 
inverkar då de är till för at skydda den anställda från att bli utnyttjad. 

Organisationens 
kultur och 
utveckling. 

2.5 

Effektivitet/ 
 produktivitet 
Motivation 

2.3 

 
Personalekonomi 

2.2 

Hälsa hos personalen 
2.4 

 
Lagstiftning 

2.1 
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Exempelvis påverkar lagen om arbetsmiljö organisationens varnade och hur 
den skall utformas. Arbetstidslagen reglerar hur många timmar en anställd 
får lov att arbete och hur tidfördelningen skall var lagd. De faktorerna 
påverkar i sin tur personalekonomin genom löneutbetalningar, övertidsarbete 
med mera. Arbetstidslagen och arbetsmiljölagen säger att den anställde ska 
kunna inverka på arbetstidsfördelningen och det kan ha en positiv eller 
negativ inverkan på företagets kultur och utveckling. Förändringsarbete och 
möjlighet att ge personalen en positiv bild på sitt inflytande i besluten i 
företaget tror vi och det leder i sin tur till mer effektiv och motiverad 
personal.  

2.1 Lagstiftning kopplad till företagens personal 
 
2.1.1 Tilläggsuppgifter i årsredovisningen gällande personalens 
sjukfrånvaro 
 
Enligt Artsberg (2003) handlar Redovisningsregler inte bara hur siffror skall 
tas upp i resultat och balansräkning. Normer som reglerar 
tilläggsupplysningar finns dels i lagstiftningen och dels i olika 
redovisningsrekommendationer. Krav på information om personalen finns i 
Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554).  
 
Årsredovisningslagens 5kap 18a § säger följande: 

• Företag med fler än 10 anställda skall redovisa personalens 
sjukfrånvaro under räkenskapsåret. 

• Bestämmelserna gäller inte anställda som är utomlands eller företag 
under de två senaste räkenskapsåren i medeltal har uppgått till 10 
stycken anställda. 

• Företag ska inte heller lämna sjukfrånvaro för en grupp om antalet 
anställda understiger 10 eller kan hänvisas till en individ. 

• Företagen ska ange procentandel av sjukfrånvaro i förhållande till 
den totala ordinarie arbetstiden. 

• Företagen skall ange hur stor långtidssjukfrånvaro de har, det vill 
säga den andel av sjukfrånvaron som överstiger 60 dagar. 

• Uppgifterna kall vara fördelade på antalet kvinnor och män samt 
delas in i olika åldersgrupper. 
(FAR Samlingsvolym 2006).  

 
Syftet med inrättandet av reglerna kring redovisning av personalens 
sjukfrånvaro är att göra företagen uppmärksamma på problemen med 
personal som är sjukskriven en längre tid eller ofta (Westergren och 
Englund, 2006).   
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2.1.2 Arbetsmiljölagen och arbetstidslagen 
 
Enligt arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) är det arbetsgivaren som har 
huvudansvaret för att organisationens arbetsmiljö är god och att risker för 
olycksfall och ohälsa hindras. Lagen och dess bestämmelser skapar ett 
regelverk för hur arbetsmiljön ska vara i psykiskt och fysiskt hänseende. I 
lagen framgår det hur den fysiska miljön ska vara för att de på bäst sätt ska 
förhindra olyckor. Arbetsmiljölagen kan sammanfattas enligt följande; 
 

• Arbetsmiljön skall vara betryggande med hänsyn till arbetets miljö 
och den sociala utvecklingen i samhället. 

• Arbetsförhållandena ska anpassas till arbetstagarnas olika villkor i 
fysisk och psykisk synpunkt. 

• Arbetstagare ska få möjlighet att ha inflytande över sin 
arbetssituation och kunna ställa krav på sin arbetsmiljö. 

• Tekniken och arbetsinnehållet ska utarbetas så att den anställde inte 
utsätts för fysiska eller psykiska ansträngningar som kan orsaka 
ohälsa. 

 
I arbetstidslagen som är viktig för arbetsmiljön framgår regler kring hur 
långa arbetsdagar, förläggningar av arbetstid och hur mycket övertidsuttag 
som är tillåtet (Westergren och Englund, 2006). 
 

2.2 Personalekonomi 
 
Med personalekonomi menas hushållning med mänskliga resurser och det 
anses ofta vara svårt att mäta effekterna av människors beteende. Området 
personalekonomi har utvecklats i gränslandet mellan ekonomi och 
beteendevetenskap och utvecklingen av området tog rejäl fart på det tidiga 
60-talet. Tidigt kom tankar att beräkna värdet på människornas insatser i 
organisationen och begreppet Human Resource Accounting (HRA), på 
svenska kallat personalekonomi myntades. Av olika undersökningar har 
framkommit att det varit svårt att mäta insatser i exempelvis utbildning hos 
personalen som organisation, desto lättare har visat sig vara att räkna fram 
det på individnivå (Johansson och Johrén, 2001).  
 
Personalens insatser på visas oftast inte med hjälp av ekonomiska termer i 
resultat eller balansräkning. Däremot är det en allmän övertygelse att ett 
företags intäkter är direkt kopplade till personalens insatser, 
försäljningsprocessen etcetera. De traditionella kostnaderna för personalen 
brukar delas upp i följande kostnadsslag; 

o Löner och sociala avgifter 
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o Pensionspremier 
o Försäkringar 
o Kostnader för tjänstebilar, traktamenten och resekostnader 
o Arbetsredskap och utbildning 
o Hälsovård 
o Personalvård (Norberg, 1992). 

 
I företagens internredovisning brukar kostnaderna ibland fördelas på olika 
kostnadsställen och i somliga fall kan de direkt kopplas till en specifik 
kostnadsbärare. Avsikten med att fördela kostnaderna på specifika 
kostnadsbärare är att kunna följa upp en viss grupp eller ett visst projekt. 
Kostnader för personals sjukfrånvaro och hög personalomsättning upplevs 
ofta som störande och mycket kostsam. Ett sätt att illustrera det är att se över 
alla de moment som kostar pengar då företag skall anställa en ny person till 
följd av uppsägning eller anställning av vikarier vid sjukfrånvaro. I båda 
fallen leder inskolning av den nya medarbetaren till produktionsbortfall som 
kostar pengar för företaget. I andra fall kanske företagen inte väljer att 
anställa någon ny och då har de ett produktionsbortfall som är bestående 
eller tidsbegränsat som i sin tur leder till en ökad arbetsbelastning för dem 
som är kvar (Norberg, 1992).  
 
Sjukfrånvaro kostar företag mycket pengar och trots att försäkringskassan 
går in och betalar efter fjorton dagar medför en anställds frånvaro på grund 
av sjukdom en kostnad som direkt kan kopplas till produktionsfaktorer 
såsom outnyttjat utrymme eller produktionstörningar. Schablonmässigt 
uppgår kostnaderna för en anställds frånvaro på grund av sjukdom till cirka 
10 % av en månadslön per dag (Ljusenius och Rydqvist, 1999).  
 
Användning av personalekonomi kan påvisa missförhållanden och utgör 
således ett underlag för beslut i organisationen. Dock ska beräkningarna inte 
tas till överdrift utan det organisationen skall fokusera på är att komma 
tillrätta med de problem som ligger till grund för siffrorna som påvisar det 
negativa. Företagen bör satsa energi på att utvärdera sin arbetsmiljö och 
arbeta mer med de frågor som faktiskt berör personalen (Johansson och 
Johrén, 2001). 
 
Många av kostnaderna för att förbättra arbetsmiljön eller hälsostatusen hos 
personalen är avdragsgill för arbetsgivaren, och för den anställde är 
förmånen att kunna nyttja hälsovård skattefri i de allra flesta fall, beskriver 
Westergren och Englund (2006). Även förebyggande behandling och 
rehabilitering är skattefria förmåner för anställda. Skattereglerna är ofta 
generösa och tillåter även arbetsgivaren att dra av kostnader för 
rehabilitering. Skattereglerna är utformade på så sätt att företagen skall 
kunna ta större ansvar för personalen än vad de måste enligt lagen.  
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2.3 Effektivitet/produktivitet och motivation 
 
Holmblad Brunsson (2005) säger sig se ett samband mellan effektivitet och 
produktivitet. Det gäller för företagen att få ut så mycket som möjligt av 
insatserna i företaget, det vill säga kapital, personal, inventarier etc. Således 
måste förtagen vara produktiva för att kunna utnyttja de resurser de har. Om 
företagen inte är produktiva anses de inte heller var effektiva. Skillnaden 
mellan effektivitet och produktivitet är att produktivitet härrör prestationer 
och kostnader och effektivitet härrör till värde, nytta och kostnader. 
Produktivitet är kunskapen att ”göra saker rätt” och då sätta prestationen i 
förhållande till kostnaden och på så sätt få ut så mycket som möjligt av de 
insatta resurserna. Effektiviteten är hur man ”gör rätt saker”. Det man 
producerar måste innebära en nytta för företaget och för kunden. Ett tecken 
på effektivitet är överlevnad (Holmblad Brunsson, 2005). En motiverad och 
effektiv personal uppvisar låg sjukfrånvaro och låg personalomsättning 
(Norberg, 1992). 
 
Genom att delegera arbetsuppgifter till de anställda menar Rubenowitz 
(2004) att den anställde tilldelas ett större medinflytande, medbestämmande 
och ansvarstagande i företagets utveckling. Arbetsuppgifter som är 
stimulerande och mer kvalificerade har i många fall visat sig öka 
engagemanget, arbetstillfredsställelsen och produktiviteten. Dock kan vissa 
individer klara av press sämre än andra och trivs inte alls med att få stora 
egna ansvarsområden och det leder till stress. För att på bästa sätt hantera 
stressen menar Rydqvist och Winroth (2004) att ha en positiv självbild är 
bra, vilket medför att ett positivt förhållningssätt till livet uppstår. 
Engagemang skapar motivation, och genom motivation blir individen allt 
mer effektiv och kreativ. Det leder i sin tur till att individerna lättare och 
smidigare klarar av att hantera olika kriser på ett effektivt sätt (Rydqvist och 
Winroth, 2004). 
 

2.4 Personalhälsovård 
 
2.4.1 Ledarskap och hälsa 
 
Den grundläggande idén med arbetsmiljöarbetet är framför allt för att 
förhindra ohälsa. Tidigare har den ergonomiska och fysiska miljön 
dominerat men på senare år har psykiskosociala frågarna fått en allt mer 
betydande roll. Arbetsmiljöarbetet på företagsnivåer styrs genom 
arbetsmiljökommittéer eller samverkansgrupper. På arbetsplatserna finns det 
ett skyddsombud som tillsammans med ledningen i organisationen driver 
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olika frågor om arbetsmiljön. I de fall en arbetstagare hamnar i en ställning 
där personen behöver i någon form av rehabilitering, är arbetsgivaren 
skyldig att göra en rehabiliteringsutredning och sedan tillsammans med 
försäkringskassan, och i vissa fall kan företagshälsovården utarbeta en 
rehabiliteringsplan för arbetstagaren. Syftet med rehabiliteringen är att 
återställa förutsättningarna för att den berörda kan återgå till arbetet 
(Rydqvist och Winroth, 2004).  
 
Ljusenius och Rydqvist (1999) säger sig se ett samband mellan personalens 
arbetsinsats och hur de mår. Därför är det viktigt för företagen att största 
mån se till personalen hälsa och utvecklingsmöjligheter, ett hälsofrämjande 
ledarskap. Med hälsofrämjande ledarskap kommer möjligheten att kunna 
uppnå välbefinnande, hållbar och god arbetsförmåga, engagemang, 
gemenskap och trivsel, trygghet samt en säkrad produktion och effektivitet.  
 
2.4.2 Olika perspektiv på hälsa 
 
Begreppet hälsa innefattar olika dimensioner. Ett tydligt sätt att dela in hälsa 
är att skilja på kroppslig och upplevd hälsa. Ordet sjuk är ofta kopplat till den 
fysiska hälsan medan att må bra oftast är kopplat till den upplevda hälsan. 
Mellan dessa två finns en koppling och ett växelspel. Människor med 
själsliga eller stressrelaterade besvär under en lång period upplever inte 
sällan även fysiska symptom, så kallad psykosomatisk ohälsa (Ljusenius och 
Rydqvist, 1999). 
 
Det finns olika tillvägagångssätt angående arbetsmiljöarbetet, de olika 
former som finns är mätningar, förbättringsåtgärder i arbetsmiljön och 
kartläggningar. På individnivån sker det hälsokontroller, rådgivning och 
stödsamtal bland annat (Rydqvist och Winroth, 2004).  
 
Arbete med hälsofrågor hos företag och andra organisationer handlar främst 
om att påverka hälsan på ett positivt sätt. Det kan delas upp i tre olika 
kategorier;  
• Sjukvård vars syfte är att lindra och bota,  
• Hälsovård som syftar till att förhindra ohälsa genom att regelbundet 

genomföra hälsokontroller, det är en förebyggande strategi mot ohälsa. 
• Friskvård, som syftar till att pigga upp och utveckla resursen hälsa 

genom friskvård genom hälsopromotivt tänkande (Ljusenius och 
Rydqvist, 1999). 

 
Friskvård kräver aktiva insatser från den enskilde individen. De måste på 
egen hand ta initiativ till att leva enligt en livsstil som ger bättre hälsa i det 
långa perspektivet. Hälsopromotivt arbete är ett nytt sätt att tänka där 
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organisationer utgår från sin egen situation och ställer sig själv frågor kring 
hur de kan förbättra sin hälsa. Ett hälsopromotivt tänkande kräver en 
organisation som helhjärtat satsar på konceptet. Exempelvis kan företaget 
arbeta fram en policy som ligger tillgrund för arbetet, kanske en målsättning 
med hälsoarbetet att arbeta mot. Målet investeringen är att det skall resultera 
i effektivare organisationer och vara lönsam för både företag och 
organisation (Ljusenius och Rydqvist, 1999). 
 
2.4.3 Stressfaktorer 
 
Utbrändhet har blivit allt vanligare i dagens samhälle, men begreppet har 
aldrig förknippats med en biomedicinsk orsak, utan den har enbart 
analyserats om att det är ett syndrom som är producerat av samhälle, 
arbetsstrukturen eller relationen mellan människor. Utbrändheten har stigit 
kraftigt, och ses nu mer som ett hot mot arbetsmarknaden. Under 2000-talet 
har det enligt Ekman och Arnetz rapporterats att varannan lärare ligger nära 
utbrändhet. Andra grupper som även ligger i riskzonen är bland annat 
företagsanställda och läkare. Vidare anförs att ett sjukdomsfall som 
utbrändhet har aldrig tidigare förknippats direkt till samhället självt som det 
har gjort nu (Ekman och Arnetz (red.), 2002). 
 
En första utgångspunkt är att tolka fenomenet stress och utbrändhet genom 
en större samhällsdiagnos; där det visas att personalen ska bli allt mer 
effektiva och göra mer, fast med mindre personalstyrka. Den gamla 
strukturen av arbete var stabilitet och tröghet, har nu ersatts av ständig 
förnyelse i företagskulturerna och korta projektanställningar. Individerna 
pressas att prestera allt bättre för att deras kontrakt ska förnyas, vilket i sin 
tur enligt författarna leder till att individen kräver snabba och tydliga 
belöningar (Ekman och Arnetz (red.), 2002). 
 
En annan utgångspunkt är medicinsk, då utbrändhet definieras som ett 
sjukdomstillstånd. Individen känner sig otillräcklig och kroppen orkar inte 
ge motstånd längre, den legitimitet som kan ges är medicin.  Det finns en 
påtaglig medicinsk aspekt till det här. Psykisk och fysisk stress, utan att det 
finns någon återhämtning, genererar inte bara i trötthet utan leder i sin tur till 
försämrat immunförsvar och sömnproblem, vilket senare kan leda till att 
kroppen är ännu mer mottaglig för negativa händelser i kroppen. Individen 
är koncentrerad den största tiden under dagen oavsett om det är intellektuellt 
eller som konsument, och det krävs allt mer av individen att den ska ha 
kreativitet, framgång och hälsa (Ekman och Arnetz (red.), 2002). 
 
Ekman & Arnetz (red.) (2002) hänvisar till en känd modell för relationen 
mellan påfrestningar och hälsa i arbetslivet som ar utarbetad av  Karasek och 
Theorell. Modellen kallas ”Healthy Work”. Syftet med den modellen är att 
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individer som utsätts för många krav, men trots det har liten kontroll över 
situationen löper stor risk att utveckla sjukdom. Medan de personer som har 
bra kontroll och mindre krav, har större möjlighet att utveckla en bra hälsa. 
Kontroll anses hur individen själv anser sig ha kontroll över situationen 
(Ekman och Arnetz (red.), 2002). 

2.5 Organisationens kultur och utveckling 
 
De organisationer som klarar av att på ett bra sätt att förnya sin organisation 
är de som lyckas, och drar lärdom av kunskaper och förväntningar. Det är de 
företag som är mest effektiva, genom att de lyckas att anpassa förändrings 
strategin på ett bra sätt. Vissa förändringar växer fram av sig självt. I andra 
fall tar organisationer efter populära styrningsmetoder som är moderna just 
för tillfället, för att det anses vara det bästa sättet att förändra organisationen. 
Genom att företagen tar till sig andra koncept tar de efter de andra 
organisationer de vill likna och på samma sätt tar de avstånd från företag 
som de inte vill efterlikna (Jacobsen och Thorsvik, 1995). 
 
Organisationsstruktur och ledarskap är viktiga faktorer för organisationen 
som helhet. På gruppnivå är det arbetsfördelning och trivsel som har störst 
betydelse medan det på individnivå främst handlar om engagemang, hälsa 
och ork. Med utgångspunkt från de faktorerna kan konstateras att det är 
viktigt att involvera alla nivåer i organisationen vid förändringsarbete och 
utveckling (Ljusenius och Rydqvist, 1999). 
 
Det kan sägas att organisationer och förändringar är motsatser mot varandra. 
Organisationer är stabila och är förutsägbara. Förändringarna som sker i en 
organisation gör att stabiliteten och det som tidigare var förutsägbart rubbas. 
Många förändringar i organisationen tvingas fram för att omvärlden 
förändras. Jacobsen och Thorsvik menar att det finns förändringar som har 
ett nära samband med rationella förändringsprocesser. De här processerna 
ligger nära till människor och organisationerna lär sig efterhand av sitt 
beteende som de lär sig (Jacobsen och Thorsvik, 1995). 
 
Problem kan lätt uppstå när organisationer står inför en förändring. För att 
lösa de problemen finns det inga standardlösningar för hur organisationen 
ska gå tillväga. Oftast har företagen erfarenhet inom olika områden som gör 
att det finns vissa anvisningar om hur de ska agera. Ett av de viktiga 
områdena är ambitionsnivån, för att organisationen ska lyckas att genomföra 
utvecklingen är det viktigt att hela organisationen är berörd och medvetna 
om vad som kommer att ske. Förändringsplaner som har varit mest 
framgångsrika har de företag som i början av förändringen, enbart berört 
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mindre grupper och enheter som i sin tur har inriktats på att lösa problem 
som uppstår under utvecklingen (Rubenowitz, 2004). 
 
Personalens sätt att reagera inför förändringar i organisationen kan i många 
fall ha en defensiv inställning. Det är inte konstigt att medarbetarna kan 
känna ett sting av oro när det blir organisationsförändringar, från att det varit 
en stabil och trygg kultur till att den blir mer osäker under utvecklingen. 
Vissa förändringar kan få känslomässiga upplevelser som kan kännas utgöra 
ett hot för individen. Det är inte alltid individen märker själv att personen i 
fråga motarbetar förändringen. För att motverka att personalen har den 
inställningen är det viktigt att engagera och få dem känna att de har ansvar 
för utvecklingen, gör att de blir mer positiva till förändringar. Medarbetare 
som känner att de har något att vinna på utvecklingen i organisationen, 
kommer att vara allt mer effektiva, vilket medför att det är större möjlighet 
att utvecklingen i företaget blir positivt resultat (Rubenowitz, 2004). 
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3. Metod 
 
Kapitlet redovisar våra metodologiska ställningstaganden i undersökningen 
och på vilket sätt vi valt att designa undersökningen. 

 

3.1 Vetenskapligt synsätt 
 
Vi kommer att använda oss av ett hermeneutiskt synsätt då vi önskar göra en 
kvalitativ studie. Den hermeneutiska synen utgår från att en viss förförståelse 
föreligger. Förförståelsen prövas sedan genom en dialog med respondenten. 
Vår förförståelse kommer att påverka och styra större delen av vår 
forskningsprocess. Vi måste därför vara medvetna om att vi kanske har 
förutfattade meningar och i möjligaste mån försöka kringgå dem och se med 
nya ögon för att kunna få en ny uppfattning om fenomenet.  
 
En del av hermeneutiken är att tolka, hermeneutik kan ofta översättas som 
tolkning (Holme & Solvang, 1997). Tolkning ligger i betraktarens ögon och 
målet med vår undersökning är inte att testa hypoteser. Vad vi kan göra är att 
försöka se en helhetsbild av vårt undersökningsområde. De organisationer vi 
vill undersöka har troligen olika företagskulturer och ser olika på hur 
personalvård ska se ut samt olika strategier för att förbättra villkoren för 
företagsamhet hos de anställda. 
 
Kort kan sägas att hermeneutiken handlar om tolkning av innebörder i texter, 
symboler, handlingar och upplysningar med mera. Den som tolkar, 
forskaren, har en förförståelse i form av språklig och kulturell gemenskap. 
Den förförståelsen behöver också artikuleras och göras medveten. Vid 
tolkandet pendlar forskaren mellan del- och helhetsperspektivet och 
forskaren uppmärksammar motsättningar mellan delarna och helheten. Varje 
nytt avsnitt kan leda till ett annat sätt att förstå tidigare avsnitt. Tolkandet 
framskrider genom en växling mellan den aktuella delen forskaren arbetar 
med och den framväxande helheten. Tolkningarna måste även ske i 
förhållande till ett sammanhang. Forskaren måste alltså vid tolkningen vara 
uppmärksam som läsare vad författarens avsikter är med texten (Wallén, 
1996). 

3.2 Vetenskapligt angreppssätt 
 
I vår uppsatsprocess kommer vi att använda oss av en abduktiv ansats för att 
vi tycker att den passar bäst i förhållande till vår problemformulering det vill 
säga en blandning mellan en deduktiv och induktiv ansats. Under vår 
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forskningsprocess kommer vi att pendla mellan verklighet, det vill säga 
empiri och teori som vi tar till oss genom annan litteratur och forskning inom 
vårt ämne. På så sätt kommer vi att efter intagen kunskap om vårt 
forskningsområde gå ut i verkligheten och där få en uppfattning och nya 
intryck. Därefter faller det sig naturligt att gå tillbaka till teorin för att 
bekräfta våra upplevelser och för att lära mer om det vi upplevt.  
 
Wallén (1996) beskriver risker med att arbeta enligt en deduktiv ansats. 
Bland annat föreligger risk att forskaren väljer studieobjekt utifrån tidigare 
erfarenheter eller forskning och om forskaren inte är medveten om det 
riskerar hela undersökningen att falla ut på ett sätt som är färgat av 
forskaren. Således gäller det för oss att vara medveten om riskerna att vi inte 
är helt öppna när vi undersöker.  
 
Vidare anser Wallen (1996) att en abduktiv forskningsansats inte är lätt att 
använda sig av, och metoden kräver ingående erfarenhet av det område som 
frågorna kommer att handla om och erfarenheter av liknande fall. 
Slutsatserna forskaren kommer fram till med abduktiv ansats kan inte 
användas strikt logiskt utan de bör prövas vidare på praktiska försök för att 
man ska få de bästa slutsatserna (Wallén, 1996). 
 

3.3 Metodologiskt ställningstagande 
 
I undersökningen använder vi oss av en kvalitativ metod. Widerberg (1995) 
beskriver hur den kvalitativa metoden handlar om att analysera och tolka. 
Holme & Solvang (1997) påvisar att den kvalitativa metoden har sin styrka i 
att de visar totalsituationen och en sådan helhetsbild medför att forskaren 
kan få en förståelse för de sociala processerna han eller hon undersöker. Vi 
hoppas genom vår kvalitativa undersökning få en bättre uppfattning av de 
företag och fenomen som vi undersöker än vad vi kunnat få genom en 
kvantitativ undersökning. Kvalitativ undersökning ger en större möjlighet till 
att göra relevanta tolkningar enligt (Holme & Solvang, 1997). Vi hoppas 
genom undersökningen få tillgång till bakomliggande orsaker till 
hälsofrämjande åtgärder genom att tala direkt med dem som arbetar med 
området och på så sätt kunna göra relevanta och giltiga tolkningar av 
insamlad empiri. 

3.4 Undersökningsdesign 
 
Undersökningen kommer att ske genom en multipel fallstudie. Vi får 
därigenom möjlighet att studera vårt fenomen genom användning av flera 
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informationskällor. Andersen, (1998) säger att en multipel fallstudie ger 
möjlighet att skapa en generaliserad kunskap men det finns även möjlighet 
att göra via enskild fallstudie. För att kunna generalisera krävs av forskaren 
att beskriva fallstudien så bra som möjligt och utifrån den induktivt sluta sig 
till generella kunskaper. En god undersökning innebär att forskaren kan 
skilja mellan vad som är specifikt för det studerade fallet och vad som är 
generella fenomen (Andersen, 1998). I vår undersökning vill vi se hur olika 
företag arbetar med hälsofrämjande åtgärder för att kunna få en allmän 
uppfattning om vårt studerade fenomen, därav passar det inte att dra 
slutsatser via en enskild fallstudie. För oss det är således viktigt att i 
undersökningen bortse från åtgärder som är specifika för företagets bransch 
eller miljö. Endast de allmänna åtgärderna kommer att vara intressanta för 
att kunna dra slutsatser och besvara vår frågeställning.  
 
Vi har inom vårt studerade ämnesområde en viss förkunskap eller 
förförståelse och därför kommer vi att vid intervju med våra respondenter 
använda oss av en delvis strukturerad intervju. Andersen (1998) beskriver att 
den delvis strukturerade intervjun ger möjlighet för forskaren att se till hela 
den rad av aspekter som skall belysas och med hjälp av stickord kan olika 
områden prickas av och besvaras. Holme & Solvang (1997) menar att 
kvalitativa studier präglas av flexibilitet och det vill vi ta fasta på i vår 
undersökning. Metoden medför också att vi i likhet med Home & Solvangs 
åsikt kan ändra på frågeställningar under intervjuns gång om det skulle visa 
sig nödvändigt.  
 

3.5 Validitet och reliabilitet 
 
3.5.1 Validitet 
 
Validitet delas in i yttre och inre validitet, där begreppet validitet beskriver 
hur väl mätinstrumentet lyckas fånga in och mäta det som avses mätas 
(Holme & Solvang, 1997). Intervjuerna kommer därför att genomföras med 
de personer som genom sin ställning har rätt att fatta beslut kring personalen 
och som har lång erfarenhet av arbete med personalfrågor och ekonomi. Vi 
vill i vår undersökning få en uppfattning kring hur företagen arbetar med 
hälsa och hur de uppfattar exempelvis lagstiftning kring området. Därav 
väljer vi att tala med ett fåtal personer och föra en öppen diskussion. Vi 
vänder oss till personalchef eller likvärdig som håller i hälsofrågor för att få 
så god validitet som möjligt. I vår dialog med respondenterna får vi ett 
underlag för vår tolkning och vi kan på det sättet fånga in intressanta 
aspekter inom vår forskningsfråga. 
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3.5.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet handlar om att göra felen i en undersökning så små som möjligt. 
Det är viktigt att minimera felaktigheterna i svaren som samlas in. För 
forskarens del är det exempelvis viktigt att se till att respondenterna förstår 
frågorna som ställs och att svarsmaterialet sedan används på ett sätt så att de 
tolkas tilläckligt noggrant (Holme & Solvang, 1997). Reliabiliteten i 
undersökningen kan även bedömas genom upprepning av undersökningen 
(Wallén, 1996). I vårt fall kommer vi båda två att vara med vid samtliga 
intervjuer vi genomför, det för att kunna hjälpas åt att ställa frågor och 
förklara vad vi menar med dem. Vid oklarheter kommer vi att fråga 
respondenterna samma fråga igen för att se att de förstått vad vi menar och 
att vi förstår vad de menar, en slags dialog för att kunna utesluta 
felaktigheter. All vår empiri spelas in och vi kommer även att föra 
anteckningar under intervjuns gång för att göra förtydliganden eller avspegla 
intryck. Anteckningar och inspelat material kommer att användas vid 
tolkning som stöd för tolkningen och för att ge en återblick i vad som 
kommit fram under intervjun. 
 

3.6 Datakällor 
 
Vanligen skiljer forskaren mellan primära och sekundära källor. Primära 
datakällor består enligt Andersen (1998) av de datakällor som forskaren 
själv samlat in. Data som samlats in av andra personer, t.ex. forskare och 
institutioner är sekundärdata (Andersen 1998). 
 
3.6.1 Primära  källor 
 
Vi kommer i vår undersökning att använda oss av både primär och 
sekundärdata. Våra primärdata kommer från våra besöksintervjuer som vi 
kommer att genomföra. De primära datakällorna vi använder oss av består 
av de upplevelser och fenomen vi tar till oss när vi studerar 
undersökningsföretagen. Således blir allt empiriskt material såsom 
intervjuer en insamling av primärdata. Vår målsättning är att alla intervjuer 
ska ske ansikte mot ansikte och allt kommer att spelas in. Vi kommer även 
att föra anteckningar för att förtydliga det som sägs. Utifrån det kommer vi 
göra en sammanställning av intervjuerna och alla eventuella oklarheter 
kommer att uppklaras via e-post eller telefonkontakt. 
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3.6.2 Sekundära källor 
 
För att täcka in teorier och jämföra dem med verkligheten och vår insamlade 
empiri eller primärdata sker komplettering av data, så kallad sekundärdata. 
För att täcka in det krävs en omfattande litteraturstudie där böcker, 
vetenskapliga artiklar och andra uppsatser på kandidat och magisternivå som 
täcker in vårt undersökningsområde. De sekundära datakällorna består 
således i det vi hittar inom tidigare gjord forskning och teori. Sekundärdata 
kommer i vår uppsatsprocess att ha som främsta uppgift att relatera till och 
stödja våra primärdata. Våra sekundärdata syftar även till att ge oss en god 
baskunskap i ämnet som vi kan stödja oss på under intervjuerna och den 
fortsatta processen. 
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4. Empiri 
Kapitlet är uppdelat i en del som presenterar företag som arbetar med 
hälsopromotion och en del där företag som har en hälsopolicy presenteras. 
 

4.1 Previa 
 
Previa är ett risktäckande företag som hjälper företag till en bättre 
personalhälsa, en slags företagspartner. Utifrån kundernas önskemål 
utformar Previa en skräddarsydd lösning efter det att en heltäckande bild av 
företagets hälsoprofil urskiljts. På individnivå mäts hälsostatusen genom 
hälsoundersökningar som täcker in den medicinska biten, kostvanor, 
alkoholvanor och hur trivseln är på arbetsplatsen. Previa ser även till 
gruppen och har genom att arbeta genom cheferna möjlighet att hjälpa 
företagen till en bättre psykosocial miljö.  
 
4.1.1 Hur arbetar Previa?  
 
 

Figur 1 Previas arbetsmodell. 

 

Arbetet tillsammans med företagen, Previas kunder, läggs upp i projektform 
där en gemensam målsättning ställs upp. Vart vill företagen nå med arbetet 
och vad ger det för vinster? Utifrån vart företaget vill nå planeras aktiviteter 

 (Källa: www.previa.se) 
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och personalen engageras i arbetet. Previa arbetar genom cheferna på 
företagen och på så sätt läggs ett stort ansvar på dem för att få projektet att 
fungera tillfredställande. Målet är att göra ständiga förbättringar och 
fokusera på det friska i företaget. 
 
Previas arbete kräver att de kan erbjuda olika tjänster utifrån kundernas 
önskemål och de har därför en mängd olika medarbetare med särskild 
kompetens. Det finns ett brett urval av spetskompetenser för att kunna hjälpa 
företagen, bland dem finns bland annat företagsläkare, sköterskor, 
sjukgymnaster, psykologer och hälsopedagoger. Experterna utgår från de 
regelverk som finns för arbetsmiljöarbete och de väljer att se arbetsplatsen i 
sin helhet och arbetar på så sätt både med psykosociala som fysiska aspekter. 
Till att börja med görs mätningar och analyser av arbetsplasten som sedan 
kompletteras med de anställdas uppfattning om hur arbetsmiljön är. 
Eftersom arbetsmiljö är dynamisk och ständigt förändras gör Previa en 
konsekvensanalys av varje förändring. Det ger Previa och företaget en 
överblick över vad förändringen resulterar i och vilken effekt förändringen 
ger. På så sätt kan företaget och Previa lättare involvera alla berörda och få 
reaktioner på detta. 
 
Previa i Borås har 400 företag som de arbetar med, varav Borås stad är den 
största. Christina Sildenstedt1, verksamhetschef på Previa i Borås, berättar 
att Borås stad ligger långt fram i sitt arbete med hälsobokslut och 
personalhälsa och beskrivs som pionjärer inom området.  
 
4.1.2 Utvecklingen inom personalvården 
 
Christina Sildenstedt upplever att företag och ledning idag är mer medvetna 
om hur viktigt det är att ha en frisk personal.  
 

• Frisk personal är lönsam. 
Den friska personalen är lönsam anser många och därför väljer de att 
tillsammans med en partner som exempelvis Previa satsa på 
personalen och utvecklas och minska den negativa stressen. 
 

• Psykosociala aspekter tar större mark. 

Utvecklingen har gått från att satsa på den fysiska miljön till att även 
se till hur den psykosociala miljön ser ut på företagen. Visst är det 
viktigt med det fysiska men allt fler företag ser vikten av att vara en 
utmanade och utvecklande miljö för personalen.  
 

                                                 
1 Previa i Borås 070622. 
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• Cheferna vill hjälpa sin personal att bli mer motiverad såväl 

individuellt som i grupp. 

Cheferna på företagen är kanalen mellan alla medarbetare på 
företaget och Previa. Cheferna får därför en utmaning i att skapa en 
god psykosocial miljö som ger underlag motiverad personal 
individuellt och i gruppen med stöd av Previa. Exempelvis ger 
Previa kurser i ledarskap.  
 

• Individuell psykologisk hjälp. 

För Previa i Borås har utvecklingen även gått mot att satsa på 
enskilda individer, trycket är högt på psykologerna bland annat. Alla 
psykosociala insatser tyder på att företagen tar den psykosociala 
aspekten på allvar säger Chrsitina Sildenstedt.  
 

• Ser samarbetet med Previa som en investering för framtiden. 

Många av Previas kunder kommer till dem för att göra en skillnad i 
ekonomin. Det är svårt att i slutändan se en förändring på sista 
posten i bokslutet, att arbeta med personalhälsan tar tid. Ändock ser 
många av företagen samarbetet med Previa som en investering för 
framtiden och jämför kostnaden för personalhälsa med exempelvis 
IT-kostnader. Åter andra av kunderna ser arbetet som en kostnad 
som kanske är onödig men något som de ändå inte vågar vara utan.  
 

• Vill veta vad sjukfrånvaron kostar. 
Previa kan tillsammans med företagen göra kalkyler över vad 
sjukfrånvaron egentligen kostar genom tjänsten Hälsoeffekten som 
påvisar vilka faktorer som spelar in i sjukfrånvarokostnaden. En stor 
del av Previas kunder kommer till dem för att få hjälp med 
sjukfrånvarotalen och hjälp för hur de kan göra något åt problemen. 
Christina Sildenstedt upplever även att företagen har blivit bättre på 
att använda sig av tilläggsuppgifterna i årsredovisningen för 
redovisning av sjukfrånvaro. Ett exempel på hur Previa kan gå in 
och styra upp i företaget är genom att tillsammans med de anställda 
på företaget genomgå kurser i livsstilsförändring och på så sätt 
motivera till en hälsosammare livsstil, vilket i sin tur 
förhoppningsvis ger friskare individer med färre sjukskrivningar. 
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4.2 Korpen Hälsodiplomering 
 
Korpens hälsodiplomering är vägen till en friskare arbetsplats enligt dem 
själva. Organisationen Korpen är uppdelad i två delar, den som sköter den 
del som oftast kopplas samman med organisationen är den ideella som 
sysslar med olika idrotter för människor i alla åldrar. Den andra delen är 
företaget Korpen Hälsodiplomering som hjälper andra företag att bli bättre 
arbetsplatser. Hälsodiplomering har Korpen arbetat med sedan 2001 och har 
idag haft samarbete med cirka 1000 organisationer och företag inom olika 
branscher.  
 
4.2.1 Hur arbetar Korpen Hälsodiplomering? 
 
Korpen arbetar med en tjänst som de kallar Hälsodiplomering. Tjänsten 
innebär ett långsiktigt och strategiskt hälsoarbete som ger en arbetsplats 
stora effekter med relativt små medel berättar Jessica Åqvist2 som är 
hälsocoach för västra Sverige på Korpen. Hälsodiplomeringen sker med 
utgångspunkt från varje företags specifika och unika krav och önskemål. 
Tillsammans med kundens ledning hjälper Korpen till att utveckla en ny 
strategi för företagets hälsoarbete. Exempelvis upprättas olika rutiner för att 
på längre sikt kunna uppvisa förbättringar inom olika områden.  
 
Arbetsmodellen startar med en mindre undersökning om hur arbetsplatsen 
som skall hälsodiplomeras ser ut och hur de arbetar med hälsan just nu. 
Undersökningen ligger sedan till grund för en nulägesanalys som görs 
tillsammans med en Hälsocoach från Korpen och nyckelpersoner på 
företaget. Tillsammans går de igenom vilka visioner företaget har och hur de 
arbetar idag. Hälsocoachen återkommer senare med en ett dokument som 
visar var företagets friskfaktorer finns och en detaljplan som visar vad 
företaget behöver förbättra och arbeta mer med. En förbättrings och 
åtgärdsplan visas för ledningen som visar vilka åtgärder som krävs för att 
företaget ska bli hälsodiplomerat.  
 
Samtidigt erbjuder Korpen kurser för de anställda och för nyckelpersoner 
inom företaget, exempelvis utbildning i hälsofrämjande ledarskap eller 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Företagen kan också välja att kartlägga 
personalens livsstil genom olika tester som exempelvis konditionstest. 
Arbetsplatsen får sedan ett nytt besök av Hälsocoachen vilken de har tillgång 
till under hela perioden. En oberoende coach kommer med på återbesöket 
och tillsammans med företaget utvärderar de hur arbetet gått och bedömer 

                                                 
2 Korpen i Göteborg 070517. 
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huruvida diplom skall utdelas eller ej. Diplom utdelas i de allra flesta fall 
och är ett bevis på att arbetsplatsen sätter sin personal i fokus och prioriterar 
hälsa högt. 
 
För att öka trovärdigheten och säkra kvaliteten samarbetar Korpen 
Hälsodiplomering med Statens folkhälsoinstitut och SISU Idrottsböcker.  
 
4.2.2 Utvecklingen inom hälsofrämjande arbete 
 
Fler och fler kunder vänder sig till Korpen för att styra upp eller starta ett 
hälsofrämjande arbete och bli hälsodiplomerade. Ett par saker som Jessica 
Åqvist på Korpen kan urskilja är: 
 

• Företagen vill ha hjälp att styra upp ett eget etablerat hälsoarbete.  

Korpen upplever att många företag som kommer till dem redan har 
ett hälsotänkande i grunden men att de inte når någonstans på egen 
hand. Exempelvis upplever många att de inte har tid eller ork att på 
egen hand strukturera upp arbetet. 
 

• Företagen vill minska  sjukfrånvaron och arbeta preventivt. 

Många företag önskar göra något åt sjukskrivningarna eller arbeta 
preventivt för sjukfrånvaro men saknar förmåga till att genom föra 
det på egen hand.  

 
Den respons som Korpen får från företagen är mycket positiv i många 
aspekter och de vill gärna lyfta fram vad kunderna sagt till dem om effekter 
av hälsodiplomeringen. 
 

• Mer engagerad och gladare personal. 

Personalen upplevs som gladare och mer engagerad. Olika 
aktiviteter tillsammans skapar en större samhörighet mellan 
avdelningar och individer. 

 
• Personalen upplever arbetsgivaren som mån om sin personal. 

Personalen upplever satsningarna som positiva, de känner sig 
uppskattade av företaget och viktig för arbetsgivaren. Många företag 
hoppas att det gör personalen lojal och mer motiverad. 

 
• Hälsodiplomering är bra marknadsföring. 

Många företag upplever också att Hälsodiplomering är bra ur ett 
marknadsföringsperspektiv. Logotypen för Hälsodplomering finns 
ofta med i företagens trycksaker eller arbetsplatsannonser. Många 
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tror att en hälsodiplomerad arbetsplats innebär attraktivitet och drar 
på så sätt till sig nya duktiga förmågor. 
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4.3 Bornet 
 
4.3.1 Allmänt om företaget  
 
Borås Energi Nät AB, Bornet, tillhandahåller elnätstjänster inom Borås stad. 
Företaget är ägt av Borås Stadshus som är moderbolag i en koncern som i sin 
tur är helägd av Borås stad. Förutom att tillhandahålla eltjänster erbjuder 
företaget bredband till privatkunder och företagskunder. I bolaget finns 79 
anställda fördelade på 16 kvinnor och 63 män. Medelåldern på hela företaget 
är 45 år. Om det delas upp mellan könen är medelåldern något högre bland 
männen och något lägre bland kvinnorna. Risken i arbetet skiljs åt beroende 
på arbetsuppgift. Hälften av de anställda arbetar med produktion, det vill 
säga elmontörer. Bland elmontörerna är risken för skada högre än för dem 
som arbetar på kontoret. Tursamt nog har företaget aldrig utsatts för några 
allvarligare personskador.  
 
4.3.2 Friskvårdsmodellen hos Bornet.  Åtgärder och målsättning. 
 
Bornet arbetar enligt en modell där företaget sponsrar de anställda med en 
friskvårdspeng som går till den anställdes personliga motion utanför 
arbetstiden. Exempelvis gymkort eller medlemskap i Friskis & Svettis. 
Företaget erbjuder även alla anställda fritt inträde till Stadsparksbadet och 
möjlighet att spela tennis eller badminton. Ett syfte är att ge personalen 
möjlighet att hitta motivation och inspiration någon annanstans än inom 
företagets väggar. Om personalen inte har någon fritid har de svårt att få 
motivation menar Åsa Hilmersson3 som är personalutvecklare på företaget. 
Gymkorten är mycket populära och för den anställde utgår ju ingen 
förmånsbeskattning så det är mycket fördelaktigt för de anställda att få 
gymkort genom jobbet. 
 
Som friskvård på arbetsplasten har Bornet fram till våren 2007 haft gruppvis 
friskvård. Syftet har varit att skapa en bättre sammanhållning i och mellan 
arbetsgrupper. Exempelvis har de varit på aktiviteter såsom bowling, lagat 
mat tillsammans och åkt skridskor. Tyvärr har projektet lagts på is då det var 
svårt att få tiden att räcka till eller ens hitta en lämplig tidpunkt där alla 
kunde delta.  
 
Företaget arbetar tillsammans med Previa som är ett företag som arbetar med 
konsulttjänster inom företagshälsovård. Varje år får de anställda gå på en 

                                                 
3 Bornet i Borås 070427. 



 

28 

frivillig hälsoundersökning där bland annat BMI och kolesterol mäts. Det 
ställs även frågor om hur arbetsmiljön upplevs. Syftet med undersökningen 
är att få de som ligger i riskzoner för ohälsa att själva ta tag i situationen. 
Framförallt är det viktigt för dem med tungt fysiskt arbete, exempelvis för 
montörerna som varje dag utsätter sig för fysiska påfrestningar.    
 
4.3.3 Arbetsmiljölagen och tilläggsupplysningar för personalens 
sjukfrånvaro. 
 
Flextid är relativt vanligt förekommande på förtaget. Anställda ges en 
möjlighet att, om arbetsuppgifterna tillåter, själva lägga upp arbetstiderna. 
Vanligen start mellan 7-9 på morgonen samt hemgång mellan 15-18 på 
eftermiddagen. Det upplevs ofta som positivt att själv kunna styra över 
arbetstiden, särskilt hos småbarnsföräldrar menar Åsa Hilmersson. Intjänad 
flextid kan tas ut i halva eller hela ledighetsdagar. Bornet har dock en policy 
som säger att anställda inte bör arbeta över efter klockan 20.00. Företaget ser 
över alla övertidstimmar och gör en utvärdering på dem som har många 
timmars övertidsarbete. Syftet med översynen är att undersöka vad övertiden 
beror på och ta ställning till om någon insats krävs för att reda ut situationen. 
Exempelvis kan övertiden bero på enskilda projekt som tar extra mycket tid 
eller att den anställde fått nya uppgifter som han eller hon inte behärskar. I 
det senare fallet kan det bli aktuellt med en stöttning i form av utbildning till 
exempel.  
 
Varje år görs en ny intern undersökning där företaget genom en enkät gör 
uppföljning på hur arbetsmiljön upplevs. Enkäten är anonym men trots det 
kan undersökningen ge vissa varningssignaler om något inte står rätt till. På 
så sätt vet företaget vart de ska sätta in resurserna. Ett annat exempel på hur 
Bornet arbetar är hur de låter anställda som önskar få större ansvar och fler 
arbetsuppgifter få det. Dock finns vissa begränsningar, alla kan inte bli 
chefer. 
 
Då företaget tillämpar flextid vilket ger de anställda möjlighet att om 
arbetsuppgifterna tillåter kunna styra över sin egen arbetstid. Dock finns det 
ett EU-direktiv som sätter gränser för hur länge en person sår arbeta. Det 
måste finna 11 timmars ledighet mellan arbetspassen. Reglerna är positiva 
för den anställde eftersom det begränsat arbetsgivarens möjlighet att hålla 
kvar anställda för länge. 
 
Företaget lämnar in uppgifter om sjukfrånvaro till revisionsbolaget KPMG 
som sedan sammanställer materialet i årsredovisningen. Underlaget används 
till viss del berättar Kenneth Helin, ekonomichef och Åsa Hilmersson flikar 
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in att det viktigaste med siffrorna är att förstå varför det är så hög 
sjukfrånvaro för personalen i ålderskategorin 50-65 år. 
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 2006 2005 
Total sjukfrånvaro 7,5 % 6,3 % 
Varav långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 5,8 % 4,6 % 
Sjukfrånvaro män 8,4 % 6,8 % 
Sjukfrånvaro kvinnor 4,3 % 4,1 % 
Sjukfrånvaro anställda -29 år 1,9 % 2,1 % 
Sjukfrånvaro anställda 30-49 år 1,2 % 2,1 % 
Sjukfrånvaro anställda 50-65 år 16,2 % 12,2 % 
Källa: Bornet årsredovisning 2006, sid 20   
 
 
4.3.4 Problematik 
 
Sjukfrånvaron är hög för de anställda i ålderskategorin 50 till 65 år. Troligen 
beror det på att de tillhör den äldre generation och mycket av sjukdomsfallen 
beror på åldersrelaterade sjukdomar som exempelvis förslitningsskador, 
reumatism och hjärt-kärlsjukdomar. Det är svårt att göra något åt genom nya 
friskvårdsinsatser säger Åsa. Det viktigaste är att förstå varför siffrorna ser 
ut som de gör i årsredovisningens tilläggsnot för personalen.  
 
Det är svårt att mäta vad friskvårdsinsatserna gör för ekonomin i bolaget. En 
svårighet är att det är svårt att ha några andra siffror att jämföra med. Åsa 
tror dessutom att många av dem som nyttjar friskvårdsbidraget skulle ha 
motionerat oavsett ersättning för träningskort. Dessutom går det inte att styra 
personalen och tvinga dem till friskvård. Det enda företaget kan göra är att 
motivera och sporra de anställda till en hälsosammare livsstil.  
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4.4 Stena Metall 
 
4.4.1 Allmänt om företaget  
 
Stena Metall är en koncern som arbetar med återvinning, bearbetning och 
förädling av metaller, papper, elektronikskrot, farligt avfall och kemikalier. 
Koncernens verksamhet bedrivs även internationellt där handeln består av 
stål, metaller och olja. De har personal med i olika riskgrupper. Givetvis 
utsätts inte kontorspersonalen för samma rik som de inom industrin. 
Koncernen är relativt mansdominerad. 
 
Idag är Stena Metallkoncernen är ett av Nordens ledande företag inom 
återvinning och miljöservice. Koncernen förenas med ett långt framgående 
kvalitets- och miljötänkande och de har ett starkt affärsmannaskap. Vilket 
ger koncernen bra förutsättningar att kunna erbjuda kvalitetssäkrade 
lösningar till olika branscher och sektorer i samhället. 
(http://www.stenametall.com/Swedish/ 20070717) 
 
4.4.2  Stena Metalls hälsoarbete. 
 
Stena Metall anser sig själva vara ett hälsopromotivt företag berättar Christin 
Johansson4, hälsokonsult på Stena Metall. Bakgrunden till varför Stena 
Metall ville bli hälsopromotiva, var för att förebygga sjukfrånvaron. 
Företaget började arbeta med att kartlägga hur personalvården på Stena 
Metall ser ut, för att sedan kunna komma med ett förslag till förändring som 
skall ges till ledningen. Innan de arbetade hälsopromotivt skickade de 
personalen på olika former av friskvård.  
 
Riskerna med att arbeta inom koncernen är relativt stora, för den delen som 
arbetar just med exempelvis avfall. Koncernen vill arbeta hälsopromotivt för 
att kunna uppnå en allt bättre miljö för personalen som arbetar med papper 
och farligt avfall, vilket kan bli påfrestande fysiskt. Stena Metall arbetar 
genom att ha en intern revision, där de har ett skyddsombud som kommer 
regelbundet och kontrollerar hur arbetsmiljön är. För att uppnå bästa skydd 
för de anställda är Stena Metall väldigt måna om att den bästa utrustningen 
ska finnas tillhands och att personalen ska få möjlighet till utbildning.  
 
Stena Metalls koncern har cirka 2000 anställda och åldersfördelningen i 
koncernen är relativt låg, då de nyligen rekryterat allt yngre personal. 
Könsfördelningen är mansdominerad men det börjar ändras och blir fler och 

                                                 
4 Stena Metall i Göteborg 070627. 
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fler kvinnor. Utifrån årsredovisningen går det att utläsa att Stena Metall har 
en låg personalomsättning. Årsredosvisningen från 2005/2006 visar vidare 
att sjukfrånvaron ligger runt 1,9 procent, medan den under året 2004/2005 
låg på hela 4,8 %. Det Stena Metall vill göra för att åtgärda problemen är att 
hjälp av hälsopromotivt arbete minska andelen sjukfrånvaro. Det syns på den 
kollektiva sidan att sjukfrånvaron kostar mycket pengar och att det blir 
avdrag i produktionen för verksamheten. På tjänstemannasidan är det 
stressfaktorer och snabba affärer som är orsaker till sjukskrivning medan 
andra avdelningar tampas med förslitningsskador till följd av det tunga 
arbetet. 
 
Målsättningen Stena Metall har är att de vill vara en organisation som är 
frisknärvarande, personalen ska få den bästa vården och vara aktiva. 
Personalen ska vara livsinriktade. Det är viktigt menar Christin Johansson att 
få alla cheferna att förstå att det är en viktig faktor att personalen mår bra 
och strävar efter att personalen ska må bra, skapa möjligheter och se helheter 
i allt.  
 
Idag får personalen friskvårdspeng av företaget och de erbjuds 
hälsovårdskontroller. Förutom det kan de anställda få tillgång till gratis 
massage och det finns även en träningslokal samt en möjlighet att spela 
badminton i särskild hall. I Göteborg har personalen möjlighet att gå på 
föreläsningar om friskvård och aktiviteter för stresshantering och 
kostrådgivning. 
 
4.4.3 Arbetsmiljölagen och tilläggsupplysningar för personalens 
sjukfrånvaro. 
 
Med utgångspunkt från lagstiftningen kring personalens sjukfrånvaro 
rapporterar Stena Metall varje månad, och det följs upp för varje filial. Ett 
problem som kan urskiljas är att det är många chefer som anser  att de på 
grund av tidsbrist inte hinner med att följa upp och vidta åtgärder. Hur väl 
uppföljningen fungerar är med andra ord helt och hållet beroende på vilken 
filial det är och hur de väljer att arbeta med problematiken.  
 
Efter att en anställd har varit sjukskriven mer en sex tillfällen tätt in på 
varandra, har de ett rehabiliteringssamtal. Det här fungerar bra för vissa men 
mindre bra för andra. Stena Metall har ett skyddsombud som gör en intern 
revision en gång om året. De har även enkäter som skickas ut till de anställda 
med frågor, om vad de anser och hur organisationen upplevs och fungerar 
med fokus på exempelvis ledarskapet.  
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 05/06 04/05 
Total sjukfrånvaro 1,9 % 4,8 % 
Varav långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 30,2 % 69,9 % 
Sjukfrånvaro män 1,0 % 3,2 % 
Sjukfrånvaro kvinnor 3,2 % 6,9 % 
Sjukfrånvaro anställda -29 år 1,1 % 2,5 % 
Sjukfrånvaro anställda 30-49 år 1,7 % 4,5 % 
Sjukfrånvaro anställda 50-65 år 2,8 % 6,8 % 
Källa:Stena Metall årsredovisning 05/06, s. 76   
 
4.4.4 Problematik 
 
Ett problem som Christin Johansson kan urskilja är att hela organisationen 
inte anammat visionen att bli mer hälsopromotiva. Alla avdelningar följer 
inte upp sjukfrånvaron. Det leder till att de inte till fullo kan leva upp till 
ambitionen med en frisk och omtänksam organisation. 
 
Tjänstemannasidan har problem med stress och utbrändhet till följd av den 
kultur som finns i företaget och omvärlden med snabba affärer och höga 
expansions eller vinstmål. Det är en aspekt som de önskar arbeta hårdare 
med och hjälpa till att förebygga den negativa stressen som ofta 
förekommer. Ett sätt för dem är att motivera personalen till att träna eller 
delat i någon aktiv fritidsverksamhet, såsom att på gym eller gå till en annan 
form av träningshall. 
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5. Analys 
Kapitlet kopplar samman den teoretiska referensramen med insamlad 
empiri. Empirin bryts ned i mindre delar för att kunna jämföras med teorin. 
 

För att förenkla analysprocessen arbetar vi efter en egen analysmodell där 
teorin kopplas samman med det empiriska materialet. Modellen utgår från 
teorikapitlet och dess indelning och jämförs sedan med varje undersökt 
företag. 
 

 

Modellen utgår från de punkter som tagits upp i teorin. Det vill säga den 
lagstiftning som idag råder, personalekonomi, effektivitet/produktivitet och 
motivation, personalhälsovård samt organisationens kultur och utveckling. I 
analysen kopplas delarna samman för att bilda en tråd genom 
undersökningen. Hur hänger dessa separata delar samman och vilka mönster 
kan vi urskilja? 
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5.1 Lagstiftning 
 
5.1.1. Tilläggsuppgifter i årsredovisningen gällande personalens 
sjukfrånvaro  
 
Genom årsredovisningslagens regelverk blev alla företag vars antal anställda 
i genomsnitt är fler än 10 stycken de senaste två åren, tvungna att göra 
tilläggsupplysningar i sin årsredovisning beträffande sjukfrånvaron hos 
personalen. Syftet med införandet av reglerna var att regeringen ville 
uppmärksamma arbetsgivarna om problemet och ta till åtgärder vid 
sjukskrivning. Upplysningarna som skall delas upp i total andel 
sjukskrivning delas senare upp i mindre delar, exempelvis andel 
långtidssjukskrivning, uppdelning i olika ålderskategorier samt mellan könen 
(FAR Samlingsvolym, 2006). 
 
Bornet använder sig av tilläggsupplysningarna i årsredovisningen för 
personalens sjukfrånvaro och arbetar med att förstå varför siffrorna ser ut 
som de gör och försöker hitta lösningar till problemen. I Bornets fall är de 
största sjuktalen för personalen i ålderskategorin 60-65 år och det är viktigt 
att förstå varför det är så. Bornet har låga sjuktal i de andra 
ålderskategorierna och det kan tyda på att de högre talen beror på 
förslitningsskador som inte går att göra så mycket åt. 
 
Hos Stena Metall är det inte alla avdelningar som använder sig av siffrorna i 
tilläggsupplysningarna medan det på andra avdelningar används flitigt och 
handlingsplaner sätts alltid in när en anställd varit borta i sex månader. På de 
avdelningar där tilläggsuppgifterna används med dess syfte, att handla och 
förebygga, syns agerande för att hjälpa anställda till frisknärvaro. Hos Stena 
Metall såväl som hos Bornet används således siffrorna och omsätts till 
analysunderlag och underlag för att handla och göra något åt problemen. 
 
Även företagspartnern Previa upplever att företag i regionen sedan reglerna 
infördes blivit mycket bra på att använda sig av informationen och tar ibland 
hjälp av dem för att göra något åt en negativ situation som sjukfrånvaron 
innebär. Det kan också liknas vid omtänksamhet från företagens sida då de 
verkligen vill göra något åt problemen och är måna om personalen. Även 
Korpen ser att företag idag vill göra något åt sjukskrivningarna men de har 
inte alltid resurser till att genomföra det på egen hand. 
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5.1.2.Arbetstidslagen och arbetsmiljölagen 
 
Arbetstidslagen talar om vikten av upplägg och begränsningar för långa 
arbetsdagar, förläggningen av arbetstiden och hur mycket övertidsuttag som 
är tillåtet att ta ut. Allt i syfte för att arbetsmiljön ska vara bra för den 
anställde individen (Westergren & Englund, 2006).  
 
På Bornet är flextid relativt vanligt, de anställda får en möjlighet att, ifall 
deras arbetsuppgifter tillåter själva lägga upp arbetstiderna. Bornet har en 
policy som säger att de inte vill att anställda ska arbeta över efter klockan 
20.00. För att organisationen ska ha kontroll över att deras anställda inte 
arbetar över för ofta, görs det en utvärdering på alla timmars övertidsarbete. 
Syftet med översynen är att de vill undersöka vad övertiden kan bero på och 
få en möjlighet till att ta ställning till om någon insats behövs för att reda ut 
situationen. Bornet tänker på de reglerna som arbetstidslagen har, genom att 
de inte vill att personalen ska ha för mycket övertid. De vill ta reda på varför 
situationen är som den är och vad de kan göra för att göra situationen till det 
bättre för den enskilda individen. 
 
Arbetsmiljölagen som i korthet säger att arbetsmiljön skall vara utformad på 
så sätt att den anställde ska kunna känna trygghet med hänsyn till miljöns 
och arbetets karaktär styr företagen i utformandet av arbetsplatsen. Anställda 
skall även kunna vara med och påverka sin arbetssituation och ha inflytande 
samt arbetsuppgifterna skall anpassas till den anställdes fysiska och psykiska 
villkor (Westergren & Englund, 2006). 
 
Christina Sildenstedt upplever att allt fler företag fokuserar på den 
psykosociala miljön  framför den gamla traditionen med fokus på det fysiska 
och vill arbeta tillsammans med de anställda för att nå en nivå där de känner 
tillfredsställelse och kan utvecklas. Stena Metall arbetar med skyddsombud 
för att alltid kunna förbättra situationen för de anställda. 

5.2 Personalekonomi 
 
Johansson och Johrén (2001) säger att personalekonomi är att hushålla med 
mänskliga resurser. Norberg (1992) menar att det är svårt att påvisa 
personalens insatser i ekonomiska termer men anser att det finns en 
övertygelse att personalens insatser har en direkt koppling till intäkterna.  
 
Previa upplever att många av deras kunder kommer till dem med en önska an 
att göra skillnad i ekonomin. Dock är det oerhört svårt att mäta på kort sikt. 
Däremot kan de direkt koppla kostnader till personalekonomin. Exempelvis 
kostnader för friskvård där företaget bidrar med en friskvårdspeng som den 
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anställde får utnyttja. Vad friskvårdspengen i sin tur ger tillbaka till företaget 
upplever de som svårt att mäta.  
 
Hos Stena Metall är de ännu inte medvetna om vad insatserna kommer att ge 
tillbaka men har en stor tilltro till att utfallet av försöket, att det kommer vara 
mycket gott och ge en effektivare personal. Christina Sildenstedt menar att 
många företag ser satsningarna på personalen som en kostnad likställd med 
IT-kostnader, en investering för framtiden. Hälsovården och personalvården 
är således en synlig kostnadspost för företagen som anlitar Previa eller 
Korpen. 
 
Sjukfrånvaro är enligt Ljusenius och Rydqvist (1999) en stor kostnad för 
företagen. Johansson och Johrén (2001) anser att företag genom en aktiv 
användning av personalekonomi kan påvisa missförhållanden i företagen och 
att de kan användas som beslutsunderlag i organisationen. Previa upplever 
att deras kunder kommer till dem med en önskan att få veta vad 
sjukfrånvaron kostar dem och vill ha hjälp att förbättra situationen. Genom 
uppdelningen i tilläggsuppgifterna för sjukfrånvaro kan företagen se vart de 
har eventuella problem och sätta in åtgärder. Det kan ses som en uppdelning 
av kostnader på specifika kostnadsbärare som Norberg (1992) talar om. 
 
Det finns även andra aspekter som göt att företagen väljer att satsa på 
friskvård för personalen. Kostnaderna för arbete tillsammans med en partner, 
som exempelvis Previa eller Korpen Hälsodiplomering, är avdragsgill för 
företagen och för de anställda utgår ingen förmånsbeskattning. Hos Bornet 
säger de sig se ett mönster att gymkorten exempelvis inte utgör någon risk 
för förmånsbeskattning och de anställda ta tacksamt emot dem. 

5.3 Effektivitet/Produktivitet och motivation 
 
Ljusenius & Rydqvist (1999) menar att det finns ett samband mellan 
personalens arbetsinsats och hur de mår. Det är därför viktigt att företaget i 
största allmänhet ser till personalens hälsa och utvecklingsmöjligheter, ett 
hälsofrämjande ledarskap. Bornet ger de anställda chansen att få fler 
meningsfyllda uppgifter för den som så önskar. Men begränsningar 
förekommer givetvis, alla kan inte få fler och nya uppgifter.  
 
Bornet vill att personalen ska känna att de har en gemenskap sinsemellan 
avdelningar för att de vill att de anställda ska få inspiration från annat håll än 
på arbetet. För att lyckas med det gör de anställda saker tillsammans med 
målsättningen att det ska bli en bättre sammanhållning. Dock ser Bornet ett 
problem i att inte alltid lyckas nå fram till alla. Tiden räcker inte alltid till 
och i slutändan är det upp till var och en. Arbetsgivaren kan bara visa vägen 
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sedan är det upp till var och en i att ta till sig och ställa upp. 
 
Rubenowitz (2004) talar om hur företag som delegerar uppgifter och ger mer 
ansvar åt personalen är de som lyckas få en bättre motiverad personal och 
bättre produktivitet. Previa anser att företagen har blivit mer medvetna och 
hur viktig den psykosociala miljön är. Christina Sildenstedt, 
verksamhetschef på Previa, uttrycker hur viktigt det är att ge anställda en 
chans till utveckling. Det är genom ledningen som de arbetar och hon säger 
att de vill arbeta mer med att få motiverad och produktiv personal. 
 
Som en del av chansen Bornet ger sina medarbetare att själv styra över sitt 
arbete är genom flextiden. Flextiden anses ha en positiv effekt på de 
anställda, speciellt de som är småbarnsförälder, de får chans att på egen hand 
bestämma när de skall arbeta. Ett positivt argument för flextid är att intjänad 
tid kan tas ut som hela eller halva ledighetsdagar. Rubenowitz (2004) anser 
att personal som tilldelas mer medbestämmande blir mer motiverade att 
arbeta.  

5.4 Personalhälsovård 
 
5.4.1 Ledarskap och hälsa 
 
Enligt Ljusenius & Rydqvist (1999) är arbetet med hälsofrågor hos företag 
och andra organisationer viktiga för att de ska påverka hälsan på ett positivt 
sätt. För att friskvård ska fungera för den enskilde krävs det aktiva insatser 
från den enskilde individen själv. De måste vilja själva att leva med en 
livsstil som ger bättre hälsa i det långa perspektivet. Hälsopromotivt arbete 
är ett nytt sätt att tänka där organisationer utgår från sin egen situation och 
ställer sig själv frågor kring hur de kan förbättra sin hälsa. Det 
hälsopromotiva tänkandet kräver att organisationen helhjärtat satsar på 
konceptet. Exempelvis kan företaget arbeta fram en policy som ligger 
tillgrund för arbetet, kanske en målsättning med hälsoarbetet att arbeta mot. 
Målet investeringen är att det skall resultera i effektivare organisationer och 
vara lönsam för både företag och organisation (Ljusenius & Rydqvist, 1999). 
 
Bornet vill använda sig av det hälsopromotiva tänkandet och använder sig av 
en modell där företaget sponsrar sin personal med en friskvårdspeng, som 
går till den anställdes personliga motion utanför arbetstiden. De anställda har 
även möjligheten att få fritt inträde till Stadsparksbadet och möjlighet att 
spela tennis eller badminton. Bornets syfte med att ge den anställda 
möjligheten till att göra olika aktiviteter, är för att de anser att det är bra att 
hitta motivation och inspiration någon annanstans än på företaget. Även 
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Stena metalls personal har möjlighet att utnyttja lokaler för friskvård. De ger 
en hjälp på traven och pushar de anställda i rätt riktning. 
 
Ledaren har enligt Rydqvist och Winroth (2004) ansvar för att förbättra 
villkoren för en sjuk anställd och tillsammans med skyddsombud och andra 
kommittéer arbetar de för att förbättra arbetsmiljön. Ljusenius och Rydqvist 
(1999) instämmer och anser att det är genom ledningen på ett företag som 
utvecklingsmöjligheter finns för ett mer hälsosamt företag. Tillsammans med 
hälsofrämjande ledarskap kommer en hållbar och god samarbetsförmåga, 
välbefinnande bland personalen, engagemang och effektivitet. Previa arbetar 
via cheferna på företagen och coachar dem att bli duktiga i att inspirera 
medarbetarna på företagen att bli mer hälsosamma. Även Korpen 
Hälsodiplomering arbetar på det sättet. 
 
 
5.4.2 Olika perspektiv på hälsa 
 
Arbete med hälsofrågor på företag brukar i regel delas upp i olika kategorier. 
Dessa är sjukvård, hälsovård samt friskvård (Ljusenius och Rydqvist, 1999).  
 
Previa är en företagspartner som erbjuder alla delar av ovanstående 
kategorier. De liksom Korpen Hälsodiplomering erbjuder mätningar och 
kartlägger förbättringsåtgärder som kan göras på företaget. Bornet som har 
ett samarbete med Previa erbjuder alla medarbetare en frivillig 
hälsoundersökning i syfte att få dem som ligger i riskzonen för ohälsa att 
själva ta i tu med problemet. Ett problem som Bornet kan se i det är att det är 
upp till var och en att ta itu med eventuella problem. Det går inte att styra 
personalen, det går bara att uppmuntra dem. Ljusenius & Rydqvist (1999) 
belyser just denna svårighet att få friskvården att leda till något enbart 
positivt. Det är upp till individen att ta chansen.  
 
Friskvården hos de undersökta organisationerna syftar till att hålla 
personalen frisk, närvarande och aktiv på sina arbetsplaster. Det är att hålla 
personalen glad och frisk som är det primära målet och en förutsättning för 
att de kan göra sitt arbete och för att företagen i längsta mån kan undvika 
långvariga sjukskrivningar.  
 
Ljusenius & Rydqvist delar in hälsobegreppet i tre olika kategorier;  
• Sjukvård vars syfte är att lindra och bota,  
• Hälsovård som syftar till att förhindra ohälsa genom att regelbundet 

genomföra hälsokontroller, det är en förebyggande strategi mot ohälsa. 



 

40 

• Friskvård, som syftar till att pigga upp och utveckla resursen hälsa 
genom friskvård genom hälsopromotivt tänkande (Ljusenius och 
Rydqvist, 1999). 

De undersökta organisationerna talar mest om friskvård och hälsovård so 
deras medel för att bekämpa ohälsa. De vill kunna förebygga ohälsan och 
arbeta preventivt genom friskvården och fånga upp de personer som ligger i 
riskzonen för ohälsa genom hälsovård.  
 
5.4.3 Stress 
  
Stressen är mer utbredd idag säger Ekman och Arnetz  (red.) (2002). 
Stressen leder i värsta fall till långvarig sjukskrivning. Långvariga 
sjukskrivningar är inget som våra respondenter vill ha och under 
undersökningen har de närmast framstått som omtänksamma företa. Bornet 
erbjuder friskvård och eget upplägg av arbetstider och liksom Stena Metall 
gör de regelbundna undersökningar för att diagnostisera arbetssituationen. 
Alla åtgärder är för att minska risken för utbrändhet och förebygga 
sjukskrivningar. 
 
En medvetenhet kring stressproblematiken finns hos alla de organisationer vi 
talat med och många av Previas kunder kommer till dem för att få hjälp inom 
om området. Stena Metall upplever att de till grund av de snabba affärerna 
får en hög grad av negativ stress hos tjänstemännen, något som långsiktigt 
kan orsaka skador. Genom uppmuntran och utveckling hoppas de kunna göra 
något åt problemen och de är övertygade om att de genom fysisk aktivitet 
och uppmuntran kan minska stressnivån. 
 

5.6 Organisationens kultur och utveckling 

 
Organisationer som klarar av att förnya sig på bra sätt är de som lyckas 
(Jacobsen och Thorsvik, 1995). Hur strukturen ser ut i organisationen och 
hur ledarskapen sköts är delar som har inverkan på organisationen som 
helhet menar Ljusenius och Rydqvist (1999) och poängterar att trivsel på 
gruppnivå har störst betydelse.  
 
Bornet har gjort försök att skapa större trivsel mellan grupper och inom dem 
på arbetsplasten. Ett försök som tyvärr inte lyckats helt på grund av att 
tiderna de ska träffas på ofta krockar med andra möten. Stena Metall har 
precis påbörjat sitt arbete med att arbeta hälsopromotivt och hoppas kunna se 
resultat och en glad personal.  
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Genom samarbetspartners såsom Previa och Korpen Hälsodiplomering kan 
företag dra nytta av andras erfarenhet. De vill på det sätt som Jacobsen och 
Thorsvik (1995) beskriver efterlikna andra positiva organisationer och tar till 
sig en metod som är känd och beprövad just nu. 
 
De i organisationen som känner att de har något att vinna på en förändring i 
organisationen är de som blir effektivare. Men somliga kan känna sig hotade 
av förändringar i den naturliga gången (Rubenowitz, 2004). Ett exempel på 
det är hos Bornet där alla inte vill ta till sig chansen de får att bli mer 
hälsomedvetna. Ett annat är hos Stena Metall där alla avdelningar inte 
använder sig av tilläggsupplysningarna i årsredovisningarna som görs för 
varje avdelning. Den här typen av problem är orsaker till att företagen inte 
alltid lyckas helt ut att nå sin vision om en hälsosam organisation. 
Ambitionsnivån måste finnas överallt för att lyckas. 
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6. Slutsats 
Kapitlet knyter ihop uppsatsen och en diskussion förs kring 
forskningsfrågorna och slutsatser dras. Avslutningsvis ges förslag till 
fortsatt forskning inom området. 

 

6.1 Diskussion och reflektion 
 
I början av uppsatsen utgick vi från synen att personalen är en viktig 
komponent i organisationen, personalen är viktig helt enkelt och företag har 
inte råd att slösa bort den resurs som personalen innebär. Den synen har 
stärkts under uppsatsens framfart. Samtliga organisationer vi pratat med och 
varit i kontakt med är av åsikten att personalen ska vårdas. Under tiden 
började vi undra om kraven på effektivitet som Karlöf (2001) menar har ökat 
de senaste 10 åren? Så här i uppsatsens slutskede kan vi nog inte hålla med 
om det. Vi tror inte att kraven på effektivitet har förändrats nämnvärt, 
däremot har utvecklingen medfört nya förutsättningar och problemen som de 
nya effektivitetskraven vi står inför uppmärksammas. Nya lösningar krävs 
för att företagen ska kunna tillvarata på sin personal och vara effektiva. 
 
Utvecklingen har gått mot att allt går snabbare. Datorstöd gör att vi kan ha 
rapporter klara på nolltid. Men vad är det för skillnad mot tidigare? 
Personalen finns fortfarande där och kraven på effektivitet är de samma nu 
som för 50 år sedan tror vi. Sättet som det framställs på har förändrats. 
Likaså har vår inställning till livet och hälsa förändrats. Vi tror att 
hälsofrågorna har blivit en modefluga som anammats av företagen. Barbara 
Czarniawska (1998) menar i boken Organisationsteori på svenska att en 
teori kan testas och att organisatoriska teorier ofta inte kritiseras så hårt som 
de borde. Ny kunskap föds ur att testa teorier och utvärdera dem och komma 
till självinsikt. Vi kan inte annat än instämma. De teorier som tagits upp den 
här uppsatsen och de verkliga fall som vi sett bör prövas vidare för att ny 
kunskap och utveckling skall uppnås. 
 
Previa, Korpen Hälsodiplomering, Bornet och Stena Metall arbetar alla för 
att få en friskare personal. De arbetar på sätt som både liknar varandra och 
skiljer sig åt. Vi kan inte avgöra om de arbetar på rätt eller fel sätt men vi 
kan se att de verkligen försöker göra en skillnad och är inställda på att så 
småningom se resultat. Vi tror inte att resultaten i alla fallen är möjliga att 
mäta, i vissa fall kan det handla om personalens uppfattning om 
arbetsplatsen och metavärden som inte går att sätta på pränt. Det är svårt att 
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mäta humankapitalet och förändringar i det. Det är ju trots allt där som 
företagen vill göra en skillnad.  
 
På den ekonomiska sidan ser vi att många av de svenska företagen är villiga 
att sätta in stora resurser på att öka personalens motivation och förbättra 
hälsobilden. Visst kostar det mycket för företagen att satsa helhjärtat på 
hälsopromotion men de flesta företag verkar vara rädda för att stå utanför 
den ”hälsosamma gemenskapen” och tömmer på så sätt kassan för att kunna 
komma vidare och utvecklas. Många av företagen verkar se det som en stor 
investering att satsa på hälsopromotion, vilket ska ge pengar tillbaka till 
verksamheten i form av en effektivare personal och nya affärer. Arbetet mot 
att bli hälsopromotiv och hälsomedveten är således i allra högsta grad också 
en ekonomisk transaktion. Gymkort och hälsoundersökningar kostar pengar 
för företaget som vill förbättra sin hälsostatus, pengar som kanske finns i en 
personalpott på samma sätt som utbildningspotter kan finnas. Satsningarna, 
pengarna, ska bidra till utveckling för företaget på samma sätt som 
utbildning och därför är de villiga att satsa resurser på personalhälsan.  
 
På andra sidan finns företag som exempelvis Previa och Korpen 
Hälsodiplomering som kan tjäna pengar på sin verksamhet, att hjälpa 
företagen bli hälsopromotiva. Hälsomedvetenheten har på så sätt blivit en 
affärsidé och kanske till och med grovt skattat, en handelsvara. Det går nu att 
köpa hälsa för sitt företag, men den stora svårigheten ligger i att utvärdera 
vad företagens investeringar ger tillbaka i ekonomiska termer. Det senare är 
något som vi anser bör ses över och utvecklas för att bli. 
 
Vi får en känsla av att frågan kring god arbetsmiljö är mer utvecklad i väst 
än i andra länder och områden som exempelvis Asien. Den västerländska 
livsstilen har gjort att människor i väst är mer måna om sig själva och kräver 
mer. Tillgången till god teknologi och demokrati har gjort att väst utvecklats 
och moderna tankar genomsyrar hur en god organisation skall se ut och 
fungera. Vi anser att i väst finns mer utvecklad industri med mindre risker 
och bättre arbetsvillkor, något som är en följd av den tekniska utvecklingen. 
Västerländsk personal kan kräva mer av sin arbetsgivare och det har 
påverkat företagens syn på arbetsmiljö.  
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6.2 Slutsatser 
 
Våra forskningsfrågor för uppsatsen har varit: 
 
Huvudfråga: 

• Varför och hur väljer företag att arbeta med hälsofrämjande 
åtgärder? 

 
6.2.1 Varför väljer företag att arbeta med hälsofrämjande åtgärder? 
Det finns många anledningar till varför företagen väljer att arbeta med 
hälsofrämjande åtgärder. Många vill ha en lägre sjukfrånvaro och i det långa 
loppet en lägre sjukkostnad för de anställda. Det kan ses som en anledning i 
det långa loppet att de helt enkelt vill effektivisera och på sikt öka vinsterna 
genom en minskning av sjukkostnader och en ökning av intäkterna till följd 
av den friskare personalen. En mer aktiv personal som är frisk är oftare på 
sin arbetsplats, trivs och arbetar hårdare verkar vara en allmän övertygelse.  
 
Såsom Previa och Korpen säger har hälsopromotivt arbete flera fördelar. 
Den friska personalen är lönsam, och investeringar i personalen ger på sikt 
effekter på ekonomin även om det ofta är svårt att sätta fingret på var. 
Korpen uppger att de i sin respons från kunder fått uppmärksammande om 
att personalen på arbetsplatsen är gladare och mer engagerad. Personalen 
upplever arbetet med hälsofrågor som att arbetsgivaren är omtänksam och 
mån om personalen. Som en bonus lockar det till sig nya duktiga 
medarbetare och Hälsodiplomering blir på så sätt en god marknadsföring. 
Hälsopromotivt arbete är på så sätt en möjlighet för företagen att skapa en 
slags goodwill.   
 
En annan trend som vi kunnat urskilja är att hälsotänkande på arbetsplatsen 
är en modefluga. Det är inget som vi ser något negativt i men det känns som 
om att det i bland är mer ord än handling. Vi tror att många av dem som 
erbjuder friskvård till de anställda har problem med att engagera hela 
personalgruppen. De anställda som utnyttjar erbjudande om friskvårdspeng 
är nog en grupp männsikor som ändå skulle tränat, eller redan har en aktiv 
livsstil. Det påståendet har bland annat Bornet poängterat. Trots det verkar 
det som om arbetsplasten vill vara mån om alla i personalen och agerandet 
blir på så sätt en del i personalpolitiken.  
 
Andra organisationer tror vi använder sig av det hälsopromotiva tänkandet 
för att verkligen utveckla organisationen, skapa en positiv gemenskap och 
tillsammans utvecklas. Företagen tror att de genom en positiv gemenskap 
finner en vilja att bli mer effektiva i arbetet. Den effektiva personalen ska ge 



 

45 

ökade intäkter och nya influenser för företaget. Bornet har bland annat 
poängterat att det är viktigt för dem att ge personalen en möjlighet att finna 
inspiration utanför kontoret. Stena Metall önskar minska stressen för 
tjänstemännen på affärssidan och på så sätt kunna göra effektivare affärer 
som kanske är mer genomtänkta och fördelaktigare för företaget. Kort sagt 
väljer de flesta företag att använda sig av hälsopromotivt tänkande för att 
öka företagsamheten på ett eller annat sätt. Det ger förhoppningsvis ökade 
intäkter och minskade kostnader, en högre vinst. 
 
6.2.2 Hur väljer företag att arbeta med hälsofrämjande åtgärder? 
Det finns givetvis en stor variation i hur företag väljer att arbeta med 
hälsofrämjande åtgärder. Många företag verkar dock enligt Previa utgå från 
tilläggsuppgifterna i årsredovisningen gällande personalens sjukfrånvaro och 
kommer sedan fram till att åtgärder måste tas. I de fallen försöker de 
antingen på egen hand utvärdera situationen eller tar till sig kunskapen från 
en extern part såsom exempelvis Previa eller Korpen Hälsodiplomering. 
 
Vissa företag väljer att erbjuda friskvårdspeng, gratis hälsoundersökningar, 
utbildningar eller gemenskapsträffar för de anställda. Det finns en stor 
variation i hur de arbetar så det är svårt att räkna upp alla sätten i en uppsats. 
Gemensamt för företagen är att de utgår från en nuvarande situation och vill 
sätta upp nya mål. Medlen för att nå målen varierar beroende på hur de 
lägger upp arbetet.  
 
 
För att få bredd och ett större underlag för huvudfrågan ville vi även veta 
följande: 
 

• Hur arbetar företag med frågor kring arbetsmiljö? 
 
Företagen önskar genom god inblick i hur arbetsmiljön ser ut kunna förbättra 
och underlätta för personalen. Medvetenheten om arbetsmiljö, lagstiftningen 
och den ökade medvetenheten om hur människor beter sig i olika situationer 
och miljöer har bidragit till att företagen ser allvarligt på frågor kring 
arbetsmiljö.  
 
Vidare anser vi att svenska företag känner att de måste se över sin 
arbetsmiljö med jämna mellanrum för att visa att de är måna om sin 
personal. Under intervjuer med våra respondenter har vi upplevt att de gärna 
framhäver hur måna de är om sin personal och hur gärna de löser olika 
problem internt. Arbetsmiljön är något centralt för de flesta företag och de 
väljer ofta att utöver de regler som finns lagstadgade arbeta mer än de måste.  
Våra respondenter Stena Metall och Bornet använder sig av 
undersökningsmetoder för att se vart nya insatser krävs. Undersökningarna 
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kan vara i form av enkäter eller skyddsombud som rapporterar 
problemområden. Vissa väljer att arbeta med att ge personalen möjlighet till 
att styra över arbetstider och inflytande över det egna arbetet. 
Undersökningarna ger underlag till förändring och utveckling, något som i 
sin tur ger en levande och dynamisk organisation som vill komma framåt. På 
så sätt blir arbetsmiljöarbetet en del i utvecklingen av företagen och något 
som är önskvärt att arbeta med. 
 
 

• Hur arbetar företag med lagstiftningen kring redovisning om 
personalens sjukfrånvaro? 

 
De företag som arbetar aktivt med sjukfrånvaroredovisningen är de som kan 
utvecklas och dra nytta av lärdomarna. Det är därför beklagligt att alla 
företag inte arbetar med dem. Reglernas syfte är att få företagen att reagera 
på saker och ting som inte står rätt till och sedan ta till aktioner för att reda ut 
problemet. Det finns företag som använder sig av lagstiftningen som ett 
underlag för sitt fortsatta hälsoarbete. De kontrollerar utvecklingen av 
sjukfrånvaron och gör något åt orsakerna till problemen. Ett exempel som vi 
sett under undersökningens gång är att företagen genom uppdelningen i olika 
kön eller ålderskategorier kan gå på djupet för att se problematiken i mindre 
beståndsdelar. Det medför att de förhoppningsvis på ett effektivt sätt kan 
använda sig av redovisningen och sätta in resurserna på exakt rätt ställe. 
  
Många företag redovisar statistiken för personalens sjukfrånvaro bara för att 
de måste. Ofta på grund tidsbrist och ovetande kring hur underlaget kan 
användas struntar vissa företag i att se över problemen och göra något åt 
dem. Det är beklagligt då det uppenbarligen är ett instrument som fungerar 
för att utvärdera företagets hälsostatus, och kan om det används på rätt sätt 
leda till utveckling av företaget.  
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Efter avslutad studie har vi funderat på om man på längre sikt kan se 
skillnader i företagens sjukskrivningar, effektivitet eller kostnad till följd av 
användning av ett hälsopromotivt arbete.  Det kan vara svårt att göra en 
sådan undersökning på så kort tid som en C eller D-uppsats innebär, men vi 
tror att det kan finnas genvägar och kanske kan man gå via gamla 
årsredovisningar och göra en jämförelse. Kravet för det är ändå att de 
undersökta företagen länge haft ett hälsopromotivt tänkande. 
 
Ett annat område som vi tycker är intressant är tilläggsupplysningarna i 
årsredovisningen för personalens sjukfrånvaro. Vi anser att en större och mer 
kvantitativ inriktad  undersökning skulle kunna påvisa om företagen 
använder sig av upplysningarna till dess syfte. 
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