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Inledning 
Världshälsoorganisationen (WHO) beskriver hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom och handikapp 

(WHO, 1948). Thomsson och Menckel (1997) följer till viss del WHO:s definition att hälsa 

inte längre ses som enbart frånvaro av sjukdom, utan diskuterar istället hälsa kring termer som 

fysisk, psykisk och social. En god fysisk hälsa definieras av Thomsson och Menckel (1997) 

som att ha en frisk och normalt fungerande kropp medan en god psykisk hälsa innebär att en 

individ kan tänka klara och rationella tankar samtidigt som denne upplever en stabil mental 

balans. Social hälsa kan kopplas till en individs relationer till andra individer, personen kan 

och klarar av att skapa och behålla sociala relationer (Winroth & Rydqvist, 1993; Thomsson 

& Menckel, 1997). Dessa tre dimensioner av hälsa är i ständig samverkan och bör vara 

balanserad för att en individ ska kunna räknas ha en god hälsa, och för att individen ska kunna 

behålla en god hälsa (Winroth & Rydqvist, 1993; Ohlsson, 2002; Cronsell, Engvall & 

Karlsson, 2003). 

  

Peab är idag ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 12.000 anställda 

och en omsättning på cirka 30 miljarder kronor. I Peabs marknadskommunikation är det alltid 

namnet Peab som ska kommuniceras. Detta för att skapa en tydlighet och ett starkt 

varumärke. Peab Fritid är ingen egen juridisk enhet. Namnet används enbart internt i Peab och 

ska inte förväxlas med Varumärket Peab. I överenskommelse med Peab benämns därför 

framgent Peab Fritid som koncept/konceptet i denna studie. För att Peab ska kunna leva upp 

till sin affärsidé att genom nytänkande och yrkesskicklighet bygga för framtiden och på sätt 

fortsätta att vara framgångsrikt krävs kompetenta och engagerade medarbetare. De vill kunna 

behålla befintliga medarbetare och samtidigt attrahera ny arbetskraft, vilket görs genom en 

satsning på att bli branschens bästa arbetsplats. Satsningen innebär att det ställs krav på Peab, 

som organisation, att vara en god arbetsgivare med hög standard på ledarskap, 

kommunikation och arbetsmiljö (Peab, 2007b; 2007c).  

 

Konceptet Peab Fritid är en del av Hälsa och Arbetsmiljöorganisationen inom Peab, vilken är 

en stor del av satsningen på att bli branschens bästa arbetsplats. Konceptet är relativt nytt och 

en utveckling av samarbetet mellan konceptet och Hälsa och Arbetsmiljöorganisationen är 

under uppbyggnad. Konceptet arbetar hälsofrämjande och syftar till att behålla och attrahera 

medarbetare, men även till att få medarbetarna att trivas och må bra samt skapa ett mervärde i 



 2

att arbeta inom Peab. Dessa är viktiga delar för att bidra till att medarbetaren utvecklas och 

presterar samt för att kunna öka gemenskapen på arbetsplatsen. Konceptets verksamhet ska 

förutom ovanstående även vara en betydande del av Peabs hälsofrämjande arbete (Peab, 

2007a; 2007b). 
 

Konceptet innefattar områdena Sport och Hälsa, Fritid och Hobby samt Kultur och Nöje. 

Aktiviteterna inom dessa områden bygger på gemenskap, egenengagemang och välmående . 

Aktiviteterna ska inspirera och ge möjligheter till en kvalitativ och aktiv fritid för alla 

anställda. Konceptet erbjuder exempelvis motionsbidrag, vilket yttrar sig i ersättning för halva 

aktivitetskostnaden, dock maximalt 1000 kronor per år och medarbetare. På grund av 

skattetekniska skäl kan inte motionsbidrag utbetalas för aktiviteter som golf, segling, ridning, 

utförsåkning eller medlemsavgifter. Aktiviteter som erbjuds är exempelvis motionskampanjer, 

konstförening, MC- sektion, familjeaktiviteter, seniorklubb, viktväktarbidrag samt att det i 

nuläget undersöks möjligheter till tobaksavvänjning. Det erbjuds en stor variation aktiviteter 

för att så många som möjligt ska hitta något som passar just dem. Ett av målen med 

verksamheten är att minst 80 procent av medarbetarna ska känna att någon del av konceptet 

passar dem (Peab, 2007b).     

 

Konceptet finansieras genom en, från respektive bolag inom Peab, avsatt budget per 

medarbetare och år. Vid speciella evenemang eller liknande kan respektive sektion ta ut 

särskilda avgifter för vissa aktiviteter. Målet är att de positiva effekterna av konceptet ska 

mätas genom medarbetarundersökningar, utvecklingssamtal samt friskprofiler när konceptet 

är etablerat inom Peabs alla regioner (Peab, 2007a).  

 

Det förs regelbunden statistik över antalet deltagare inom respektive aktivitet inom konceptet 

och vid varje årsskifte görs en sammanställning (verksamhetsberättelse) vilken ger 

indikationer på vart fokus bör ligga framöver. Det har vid två tillfällen utförts utvärderingar 

som kallas handslaget men då konceptet inte varit etablerat fullt ut i hela Sverige har det inte 

varit möjligt att utvärdera konceptet i någon större omfattning. Meningen är att konceptet ska 

vara fullt etablerat under 2008 och nästa gång ämnar en utvärdering gälla alla regioner (Peab, 

2007a). 
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Peabs hälsofrämjande arbete kan karakteriseras genom figuren ”Hälsa i livets flod” (Eriksson, 

2007; bilaga 1) då organisationen präglas av ett arbete med både hälsofrämjande och 

förebyggande åtgärder inom såväl arbetsmiljöområdet som inom konceptets 

verksamhetsområde. Detta stärks ytterligare upp av systematiskt arbetsmiljöarbete, 

företagshälsovård, utbildning, läkarstöd och rehabiliteringsåtgärder (Peab, 2007b).  
  

Ett hälsofrämjande arbete är något som genomförs på lång sikt för att över tid förbättra de 

anställdas fysiska, psykiska och sociala hälsa på en arbetsplats, vilket medför såväl 

ekonomiska som humana vinster för ett företag (Carlen & Dahlkwist, 2001; Ohlsson, 2002). 

Hälsofrämjande arbete som bedrivs på ett individuellt plan, genom att individen undervisas i 

hälsofrågor, skapar kunskap och möjlighet för individen att frivilligt genomföra förändringar 

av sitt beteende. Detta arbete bidrar till att förbättra den individuella hälsan vilket kan 

medverka i utvecklingen till en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsplats som gynnar både 

individen, organisationen och samhället.  

 

Syfte 
Syftet med studien var att skapa ett underlag för hur en organisations hälsofrämjande arbete 

kan utvecklas samt vilka eventuella möjligheter som finns till en framtida integrering med 

andra områden inom organisationen.  

 

Frågeställningar  
Hur uppfattas den nuvarande utformningen av konceptet? 

Hur kan konceptet utvecklas ytterligare? 

Hur kan konceptet integreras inom övriga verksamhetsområden? 

 

Begreppsdefinitioner 
 

Fritid 
I denna studie väljer författarna att definiera fritid som den tid som sägs vara fri från 

lönearbete och därmed den tid som kan disponeras till att göra det som själv önskas. Denna tid 

innefattar inte enbart fysisk aktivitet och sport, utan även kultur och nöje, samt natur och 

friluftsliv. 
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Främja och förebygga 
Främja definieras som att: gynna, befrämja, verka för, bidra till, förbättra och subventionera. 

Vidare framgår att begreppen förebygga och främja ofta används parallellt när det talas om 

hälsofrämjande, trots att de har olika betydelser. Att främja koncentrerar sig på att kunna 

erbjuda och möjliggöra medan förebygga fokuserar på att förhindra och skydda (Thomsson & 

Menckel, 1997).  

  
 
Bakgrund 

 
Litteraturgenomgång 
Då hälsofrämjande arbete, enligt Nordenfelt (1994; ref i Carlsson & Arvidsson, 1994), 

innefattar alla handlingar som utförs för att främja den individuella hälsan menar Ewles och 

Simnett (1994) i enighet med detta att alla handlingar som utförs för att underlätta individens 

hälsosamma val kan ses som hälsofrämjande. Ett hälsofrämjande arbetet riktar sig inte enbart 

till den enskilda individen med budskapet om bättre levnadsvanor utan fokuserar istället på de 

möjligheter som finns för individen att minimera utförandet av oönskade vanor. Viktiga 

faktorer för att kunna ge individen möjligheter till en hälsosam livsstil är situationen, miljön 

och omgivningen (Thomsson & Menckel, 1997). Utifrån detta kan ett hälsofrämjande arbete 

som försöker påverka sociala, miljömässiga, ekonomiska och politiska faktorer ses som ett 

paraplybegrepp för att förbättra personers individuella hälsa.  

 

  
Figur 1: Ewles och Simnet (1994) modell för hälsofrämjande aktivteter. 

 

Arbetsfältet inom hälsofrämjande 
verksamhet 

Hälsoupplysning 

Ekonomiska och 
reglerande åtgärder 

Miljövård  Sund 
socialpolitik 

Förebyggande hälsovård 

Samhällsarbete

Organisationsutveckling 
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Målområde fyra i regeringens proposition ”Mål för folkhälsan” (Regeringen, 2002) handlar 

om ökad hälsa i arbetslivet. Grunden för området ligger i att kraven för arbetslivet bör kunna 

balanseras mot en individs möjligheter att må bra och kunna fungera genom hela arbetslivet 

samtidigt som individens arbete ska kunna förenas med familjeliv och fritid på ett 

hälsofrämjande sätt (Norling & Gunnarsson, 1995; Regeringen, 2002). I enighet med detta 

menar Angelöw (2002) att det är viktigt att andra aspekter än motion lyfts fram i den 

hälsofrämjande processen såsom exempelvis kost, dryck, återhämtning, personlig utveckling 

och relationer. Ett socialt stöd både i hemmet och på arbetsplatsen är viktigt för att människan 

ska kunna känna sig vid god hälsa. Även om arbete och familj kan hamna i en intressekonflikt 

med varandra, och därmed ha en negativ inverkan på individen, kan de även interagera och 

därmed ha en positiv effekt på individen. Ett välfungerande socialt liv gynnar såväl 

organisationens resultat som hälsan och välbefinnandet hos den enskilda individen (Haworth 

& Lewis, 2005). 

 

En persons totala livssituation kan delas in i tre större områden, sömn och allmänna 

hushållsbestyr, arbete och utbildning samt fritid och rekreation. Dessa tre områden bör stå i en 

god relation till varandra för att en person ska kunna upprätthålla en hög livskvalitet (Norling 

& Gunnarsson, 1995). Vidare betonar Nilsson (2002) vikten av en betydelsefull fritid. 

Samhället förskjuts allt mer mot ett utpräglat informations- och konsumtionssamhälle där 

villkor och krav förändras för arbetstagaren. Detta medför förändringar i värderingar och 

socialisationsbetingelser och medför krav på en organisations utformning för att kunna möta 

arbetstagarens behov. I fotspåren av denna samhällsförändring följer även en förändrad syn på 

fritidsaktiviteter genom förskjutning av intressen samt förändrat förhållande av värderingar 

mellan fritid och arbete. 

 

Regeringens fjärde målområde lyfter vidare fram vikten i att den anställde ska känna 

delaktighet i samt ha kontroll och inflytande över sin arbetssituation, kunna påverka sin 

arbetstakt efter befintlig arbetsförmåga och känna till de utvecklingsmöjligheter som finns 

(Regeringen, 2002). Arbetsplatsen bör alltså fungera som en arena för hälsofrämjande insatser 

där en arbetsgivare erbjuder lämpliga aktiviteter för den anställde som syftar till en sundare 

livsstil (Statens Folkhälsoinstitut, 2006).  

 

Enligt Halling, Karlsson, Leijding och Siggstedt (2002) är det viktigt att inse att en utveckling 

av hälsorelaterade former tar tid då det i de flesta fall ska till en beteendeförändring hos 
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medarbetarna. En strategisk hälsoutveckling är en långsiktig process som kräver uppföljning 

och analyser av effekterna i hälsoutvecklingsarbetet. Det är resultaten av uppföljningar som 

sedan ligger till grund för vilka förändringar som bör stå i fokus samt visa vägen till 

utvecklingen. Målet med en hälsoutveckling kan variera beroende på organisation och individ, 

men grunden till utvecklingen ligger i att kunna komma åt de resurser som finns och sedan 

skapa en möjlighet för dessa att utvecklas. Strategisk hälsoutveckling riktar sig alltså till att 

utveckla organisationens humankapital. Angelöw (2002) samt Hanson (2004) konstaterar 

båda att det finns ett klart företagsekonomiskt värde i att personalen innehar en känsla av 

välbefinnande och god kondition. I likhet med detta menar även Andersson, Johrén och 

Malmgren (2004) att ett effektivt hälsoarbete är lönsamt, både ur ett organisations- och 

samhällsperspektiv.   

 

Förutom att den fysiska hälsan kan förbättras genom fysisk aktivitet på fritiden (Faskunger, 

Leijon, Ståhle & Lamming, 2007), har även fritiden inverkan på den psykiska hälsan genom 

att fungera terapeutiskt och därmed bidra till hälsa (Trenberth, 2005). Att utöva en 

fritidsaktivitet som upplevs som rolig och stimulerande kan bidra till utvecklande av en känsla 

av självkontroll, upplevd tillfredställelse, ökat självförtroende och därmed möjlighet till ökat 

välbefinnande. Fritid bör därför ses som en investering. Fritiden fyller även en viktig social 

funktion då gemenskap, relationer, kommunikation och samvaro i olika former har stor 

betydelse för den psykologiska hälsan (Norling & Gunnarsson, 1995).  

 

Tidigare forskning 
Bengtsson, Blomqvist, Edvarsson och Rälg (2002) kartlade i sin studie olika 

framgångsfaktorer som drygt 200 olika arbetsplatser använt sig av och på så sätt lyckats 

förebygga ohälsa och främja hälsa bland de anställda. Strategierna som företagen använt sig 

av var bland annat aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete som betonade vikten av att genom 

dialoger, information och utbildning få arbetsmiljöarbetet att bli en integrerad del i den 

vardagliga verksamheten. Vidare lyfts faktorer som ökat inflytande och delaktighet fram vilka 

karakteriserades av målstyrning, självstyrande grupper samt demokratiska beslutsprocesser. 

Även friskvårdssatsningar har visat sig vara en framgångsrik strategi för att skapa friskare 

arbetsplatser. Friskvårdssatsningarna var inte enbart inriktade på fysisk aktivitet under 

arbetstid utan inkluderade även övriga former av hälsofrämjande arbete som rökavvänjning, 

viktminskning, avslappning och massage.  
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En studie av Johansson och Kruuse (2004) hade som syfte att beskriva hur anställda upplevde 

och utnyttjade den tillgång på fysisk aktivitet som erbjöds av företaget där de var anställda. 

Studiens samtliga deltagare upplevde företagets satsning på fysisk aktivitet som positiv och en 

följd av att företagets anställda deltog i fysisk aktivitet var att de kände sig piggare och mådde 

bättre. Intervjupersonerna upplevde vidare att fysisk aktivitet påverkade deras prestation både 

på och utanför arbetet.  

 

Studier påvisar hur fysisk aktivitet bidrar till sundare hälsa och därmed indirekt till bättre 

arbetsprestationer. En studie jämförde relationen mellan fysisk aktivitet och utförd 

arbetsprestation hos anställda personer. Resultatet påvisade att en hög nivå av fysisk aktivitet 

ökar kvaliteten på arbetsprestationen (Pronk, Martinson, Kessler, Beck, Simon, & Wang, 

2004). Liknande resultat framkom i Daley och Parfitts (1996) studie. I studien jämfördes 

anställdas skillnad i sinnesstämning, jobbtillfredsställelse, fysiskt välbefinnande och 

arbetsfrånvaro sett till huruvida de var aktiva inom ett företags hälsa och träningssatsning. 

Resultatet visade att aktiva deltagare hade färre dagars frånvaro från arbetet, upplevde en 

större arbetstillfredsställelse, hade en positivare sinnesstämning och ett högre fysiskt 

välbefinnande än anställda som inte deltog i hälso- och friskvårdsarbetet. En studie av 

Helmersson, Nilsson och Wittström (2002) undersökte om det fanns en relation mellan ett 

aktivt friskvårdsarbete inom en organisation och gemenskap mellan anställda.  

Resultatet visade att friskvård genom fysisk aktivitet fick de anställda att uppleva en känsla av 

välbehag och upplevelsen av att de kunde utföra en bättre arbetsprestation. Vidare upplevde 

de anställda att den goda gemenskap som fanns mellan företagets anställda berodde på de 

gemensamma aktiviteter som genomförts i ett friskvårdssyfte. Forskarna kunde fastslå att 

friskvård inom ett företag kan användas både för att främja den individuella hälsan men även 

för att främja sociala relationer och öka gemenskapen på en arbetsplats. 

 

Danna och Griffin (1999) menade i sin studie att en individs erfarenheter av såväl fysiska, 

psykiska, emotionella som sociala förhållanden på arbetsplatsen påverkade individens 

arbetsinsats. Studien framhöll även att människans arbete och fritid inte var separata enigheter 

utan istället samverkade i en ömsesidig process. Olika element som hälsa och säkerhet på 

arbetsplatsen, ergonomi, arbetsupplägg och relationen till andra medarbetare påverkade 

individens hälsa och välmående på både arbetet och fritiden. Just den sociala biten på arbetet 
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var av stor vikt då studien visade att dåliga relationer på arbetsplatsen ledde till sämre 

kommunikation och arbetsprestation vilket även hade en stor inverkan på välmåendet. Studien 

framhöll även vikten av organisationens arbete i att bedriva en bra arbetspolitik där 

medarbetaren fick möjlighet att känna sig delaktig och behövd för att förbättra hälsan och 

välmåendet på arbetsplatsen. De faktorer som påverkade en anställds hälsa och välmående 

hade även en stor inverkan på organisationens ekonomi och framgång då sämre hälsa på 

arbetsplatsen ledde till sämre arbetsprestationer, skador, ohälsa och nyrekryteringar. I studien 

framgick även att många företag erbjöd aktiviteter inom det hälsofrämjande området som 

syftade till att förbättra hälsan för såväl den anställde som dennes familj.  

 

I en studie på ett konstruktionsföretag avsåg forskarna att undersöka hur de anställda upplevde 

de hälsofrämjande insatser som genomförts inom organisationen. Resultatet visade att både 

kontorsarbetare och konstruktionsarbetare uteslutande refererade hälsofrämjande arbete till 

kroppsliga funktioner och fysiska insatser, även om aktiviteten i sig skilde sig mellan 

respondenterna. Det som, i resultatet, förvånade forskarna var att konstruktionsföretagets 

anställda tydligast inriktade sig kring vad företaget kunde göra för den anställde istället för att 

fokusera på att en förbättrad hälsa och arbetssituation bör ligga i den enskilde individens 

intresse genom att ta del i och söka information kring vad företaget erbjuder (Borgelin & 

Magnusson, 2006).  

 

Jansson och Kowalska (2007) hade för avsikt med sin studie att finna tydliga motiv till varför 

företag och organisationer, ur ett personal- och företagsekonomiskt perspektiv, bör införa eller 

fortsätta sina friskvårdssatsningar för anställda, främst i form av fysisk aktivitet. Utifrån 

enkäter tog forskarna reda på de anställdas tankar kring friskvård, för att sedan kunna 

formulera ett förslag till utökad friskvårdsatsning. En rent ekonomisk beräkning, då en 

otränad medarbetare blir mer fysiskt aktiv, visade på tydliga ekonomiska vinster. Sett till varje 

medarbetares ekonomiska värde kom detta att väga upp den ekonomiska satsning som gjorts 

på friskvården. Enkätstudien med företagets anställda påvisade önskemål om att det inte 

enbart var fysisk aktivitet, i form av exempelvis tillgång till gymkort eller gympa, som var 

önskvärd. Resultatet visade istället att det fanns önskan om möjlighet till upplevelser som inte 

är vardagliga. Bland företagets anställda utövades ett brett spektra av idrotter, samtidigt som 

dessa personer mer än gärna tog på sig ansvaret att anordna ”prova-på-tillfällen” på fritiden 

för sina medarbetare. De slutsatser som drogs var att, genom att skapa mångfald i utbudet av 
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fritidsaktiviteter, ökar sannolikheten att alla företagets anställda finner en aktivitet som passar 

de själva och därigenom blir fysiskt aktiva på en regelbunden basis.  

 

I forskning kring ämnet fritid påvisade Cassidy (1996) att de personer som hade en positiv 

attityd till fritid och fritidsaktiviteter och samtidigt var aktivt engagerade i fritidsaktiviteter 

uppvisade färre psykologiska bekymmer i form av oro och depression. Vidare uppgav 

respondenterna att fritidsaktivitet ökade upplevelsen av att vara fysiskt hälsosam samt ökade 

arbetsmotivationen. Parkes (2006) undersökte i sin studie huruvida fysisk aktivitet på fritiden 

hade någon effekt på den upplevda hälsan, specifikt relationen mellan fritidsaktivitet och 

arbetsbörda. Resultatet av studien visade att det fanns en disproportionerlig interaktion mellan 

arbetsbörda och nivå på fritidsaktivitet. Personer med ett mindre fysiskt krävande jobb 

gynnades av en mer fysiskt krävande fritidsaktivitet, medan personer med ett fysiskt krävande 

arbetet interagerade positivt med en fritids aktivitet som inte var fysiskt krävande. 

 

Statens Folkhälsoinstitut (2005) har sammanställt forskning kring vilken inverkan kultur har 

på den individuella hälsan, såväl fysiskt som psykiskt. Sett till kulturell delaktighet visade  

forskningen att det fanns ett samband till hälsofaktorer. Personer som hade en hög delaktighet 

i kulturella sammanhang uppvisade en mindre tendens att drabbas av negativa hälsofaktorer. 

Troligen var detta resultat relaterat till de positiva effekter som kultur hade på 

hjärnstimulansen och därmed frisättning av hormoner i kroppen. Statens Folkhälsoinstitut 

(2005) lyfte även fram forskning om fritidens positiva inverkan på välmående och ökad 

självkänsla, kopplat till kulturella evenemang. Forskarna fann direkta samband mellan 

förbättrat välmående och självkänsla och kulturell delaktighet. Liknande resultat fann 

Konlaan (2001), där syftet var att undersöka relationen mellan hälsa och deltagande i kulturell 

verksamhet. Studiens resultat visade att i relation till överlevnadsår, uppvisade kulturellt 

aktiva en högre överlevnadsålder än de som var kulturellt inaktiva. Vidare fanns en tendens 

till att de som varit kulturellt inaktiva höjde sin överlevnadsålder genom att bli kulturellt 

aktiva. Utifrån detta resultat kan fastslås att det finns ett nära samband mellan hälsa och 

kulturellt deltagande. 

 

Sett till kopplingen mellan naturens betydelse för hälsa och livskvalitet, beskriver Statens 

Folkhälsoinstitut (2005) forskning genomförd av Sveriges Lantbruksuniversitet. Forskningen 

visar att människors vistelse och aktiviteter i natur och grönområden påverkar stressade 
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människor positivt. Koncentrationsförmågan förbättrades samtidigt som såväl blodtryck som 

puls påverkades positivt.  

 

Teoretiska referensramar 
 

Samband mellan anställdas hälsa och en organisations resultat 

En individs hälsotillstånd påverkas av faktorer relaterade till såväl arbetsplatsen, vilka 

innefattar både arbetsuppgifter och rådande arbetsmiljö, som faktorer utanför arbetsplatsen 

såsom exempelvis individens fritidsmiljö. Arbetstagarens personliga hälsotillstånd påverkar 

samtidigt dennes beteende i form av kvalitet på arbetsprestation och produktivitet (Aronsson 

& Malmqvist, 2003).  En positiv förändring i individens hälsotillstånd kan leda till positiva 

effekter för en organisations verksamhet i form av minskad sjukfrånvaro, sjukskrivningar, 

personalomsättning och rehabiliteringskostnader, vilket i sin tur även påverkar företagets 

ekonomiska resultat positivt (Aronsson & Malmqvist, 2003; Andersson, Johrén & Malmgren, 

2004).  

 
 Figur 2: Illustration av sambandet mellan hälsa och verksamhetsresultat. (Aronsson & 

Malmqvist, 2003, s.52). 

 

Human Resource Management 

Enligt DeVanna (1984; ref i Lindmark & Önnevik, 2006) är det, för att få en effektivt 

fungerande organisation, essentiellt att matchningsmodellens tre hörn (figur 3) matchar och 

står i bra relation till varandra. Genom att en organisation skapar en hög överrensstämmelse 

mellan mål, struktur och hur Human Resource Management (HRM) används inom 
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organisationen skapar dessa större förutsättningar för organisationen att på bästa sätt kunna 

förhålla sig till omvärlden.  

 
 

Figur 3. Matchningsmodellen (DeVanna m.fl., 1984; ref i Lindmark & Önnevik, 2006). 

 

Hörnet som beskrivs som mål/strategi innebär att organisationen bör ha en väl genomtänkt 

affärsidé följt av en väl utvecklad verksamhetsidé med tydliga mål och strategier för 

genomförande. Struktur/organisation belyser huruvida en, för uppgiften, lämplig organisation 

har skapats som besitter de egenskaper och kunskaper som behövs för att kunna genomföra 

arbetet på ett tillfredställande sätt. Det tredje och sista hörnet beskriver HRM. Detta är ett 

begrepp som väger in hur en organisation på bästa sätt kan ta till vara på de mänskliga 

resurser som finns tillgängliga, via en korrekt placering av arbetskraften i ett initialt skede, via 

utveckling eller genom en omplacering. Det gäller att placera rätt man på rätt plats inom 

organisationen (Lindmark & Önnevik, 2006). Begreppet HRM innefattar även det arbete 

vilket utförs för att förbättra arbetsmiljön. Detta innefattar såväl hälsofrämjande åtgärder som 

de åtgärder som syftar till att minska arbetsskador eller rehabiliteringskostnader (Andersson, 

Johrén & Malmgren, 2004). Genom att en organisation skapar en hög överrensstämmelse 

mellan strategier, organisationsstruktur och HRM inom en organisation, i förhållande till 

omvärlden, skapas förutsättningar för att kunna genomföra saker på ett energisparande och 

effektivt sätt med en hög kvalitet på det utförda arbetet (Lindmark & Önnevik, 2006). 

 

Human Resource Developement (HRD) är en del av HRM, och handlar om en organisations 

arbete med att utveckla sin personal. HRD ger de anställda en drivkraft, att genom utbildning 

och utveckling, finna nya kunskaper och förmågor för att kunna öka engagemanget och göra 

ett bättre arbete. Utbildning och utveckling har vidare visats ha inverkan till att förbättra 

arbetsmiljön (Lindmark & Önnevik, 2006).  
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I enighet med Lindmark och Önnevik (2006) har Bruzelius och Skärvad (2000) genom sitt 

arbete funnit ett återkommande tema i att personalen kan anses vara en organisations främsta 

resurs. Det effektiva företaget, företaget med en bra affärsidé, skapas genom att få ett antal 

faktorer att samverka optimalt givet de yttre förutsättningarna som anger personalidén som en 

av dessa faktorer. Bruzelius och Skärvad (2000) beskriver vidare att i ett modernt HRM- 

arbete är medarbetarna en tillgång, inte en kostnad, det vill säga en investering som inte 

omedelbart förbrukas och därmed kräver underhåll. Olsson (1996) och Angelöw (2002) 

menar att personalen skall ses som en tillgång som det lönar sig att vårda. Det 

personalekonomiska synsättet blir allt viktigare för företag att beakta då vi går mer och mer 

från ett industrisamhälle med relativt lätt utbytbar personal, mot ett kompetenssamhälle där 

personalen blir allt viktigare för företaget eftersom deras kompetens och kunskap ofta är 

betydande för företagets framgång.  

 

Arbetsorganisationens uppbyggnad är av stor betydelse för hälsan. Det är viktigt att försöka 

skapa en balans mellan individens förmåga och arbetets krav (Andersson, Johrén & 

Malmgren, 2004). Ett arbete som ger egenkontroll och inflytande är bra för hälsan vilket fås 

genom en balans mellan krav och resurser. Människan måste även ges en möjlighet att 

påverka sin arbetssituation så att de kan känna sig dugliga och kompetenta (Hanson, 2004; 

Lindmark & Önnevik, 2006). Hur arbetet organiseras påverkar i sin tur individens 

förutsättningar att kunna hantera, kontrollera och klara av sitt arbete. Organiseringen ska även 

skapa ett bra arbetsklimat. Oavsett vilket mål som finns med hälsoutvecklingen är det viktigt 

att inse att hälsoarbetet måste integreras i flera olika områden, organisationens policy, kultur, 

värdegrund, kompetens- och bemanningsfrågor, organisering, ledarskap och 

personalutveckling. Detta innebär att sättet med att såväl diskutera som arbeta med 

hälsoutveckling måste breddas för att kunna nå ut och förankras hos alla medarbetare 

(Hanson, 2004). ”Hälsan på arbetsplatsen är ett gemensamt arbete som kan ligga i linje med 

modernt ledarskaps- och organisationstänkande” (Hanson, 2004, s. 169). Detta har medfört 

att arbetsgivare tillsammans med anställda, företagshälsovård och övriga aktörer utvecklat nya 

former av samarbete som istället för att endast reagera på ohälsa istället börja verka för att 

främja och öka hälsan på arbetsplatsen (Hanson, 2004). 
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Metod 
Studien grundar sig i kvalitativ design och ämnar utöka, såväl författarnas som Peabs, 

kunskap inom områden där kunskapen i dagsläget är bristfällig. En kvalitativ ansats används 

för att, utifrån människans uppfattningar, beskriva, förstå och tolka ett visst fenomen 

(Hartman, 2001). Undersökningen kan sägas ha ett idealistiskt synsätt. Enligt idealismen 

existerar endast människans medvetande där tankar är den avgörande faktorn. Idealismen 

bygger på att en människas idéer är det enda verkliga, vilket därför är det enda som kan bli 

föremål för egentlig kunskap. Vidare kan studien sägas ha en rationalistisk ansats då varje 

människa använder förnuftet för att tolka erfarenheter och kunskaper (Åsberg, 2000). 

   

Urval 
För att säkerställa relevans av information, genomfördes ett strategiskt urval utifrån ett 

samarbete med en kontaktperson vid Peab. Urvalet föll på sex informanter varav två kvinnor 

och fyra män (M= 48,67, SD= 10,23) där samtliga hade befattningar på strategiska 

ledningspositioner inom företaget. Fem av dessa återfanns på regionnivå och en var 

koncernövergripande. Av de sex tillfrågade valde samtliga att delta.  

 

Instrument 
Intervjuguidens grundstruktur (bilaga 2) bestod av 19 stycken huvudfrågor. Huvudfrågor samt 

följdfrågor konstruerades utifrån litteratur samt önskemål från Peab för att generera 

information väsentlig för studiens syfte. Intervjuguiden ämnade lämna utrymme för 

improviserade frågor under intervjuns gång.  

 

Intervjuguiden bestod av tre delar, en inledande del med frågor som behandlade 

bakgrundsinformation kring informanten (fråga 1, 2, 3, 4, 5), en del som inriktade sig på att 

utöka författarnas kunskap kring informanternas uppfattning om konceptets verksamhet och 

utvecklingsmöjligheter (fråga 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) samt en del med frågor mer 

karakteriserande för HRM arbete (fråga 16, 17, 18, 19). 

 

Den första intervjun var avsedd att fungera som pilotintervju, för att kontrollera att frågorna i 

intervjuguiden inte missuppfattades av informanten samt att svaren på frågorna gav, i 

förhållande till studiens syfte, relevanta svar. Pilotintervjun medförde att fråga nio och fråga 

16 fick omformuleras för att bättre stå i relation till informanternas position. I övrigt 
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genomfördes pilotintervjun på ett tillfredställande sätt där det transkriberade materialet 

uppfattades som relevant. Inga övriga ändringar ansågs nödvändiga varvid pilotintervjuns 

resultat inkluderades i studien.  

 

Datainsamling 
Förfrågan till informanterna om deltagande i studien gjordes initialt av en kontaktperson på 

Peab. I samband med detta samtal presenterades ett missivbrev (bilaga 3), upprättat av 

författarna, vilket innehöll studiens syfte, bakgrund och etiska förfaranden. Sekundärt 

kontaktades informanterna, per telefon, av studiens författare där tid för intervjuer bokades in. 

Efter detta samtal och innan varje intervju skickades även missivbrevet ut till respektive 

informant.  

 

Studiens datainsamlingsmetod bestod av sex stycken semistrukturerade djupintervjuer. De sex 

intervjuerna genomfördes under december månad. Två av intervjuerna genomfördes på ett av 

Peabs större kontor genom personliga möten där båda författarna närvarade. De avslutande 

fyra intervjuer genomfördes via telefon då ett möte inte var genomförbart, även här närvarade 

båda författarna under intervjutillfällena. Varje intervju tog mellan 20 och 35 minuter och 

spelades in digitalt på diktafon. Varje intervju transkriberades sedan och skrevs ut för vidare 

analysering.  

 

Dataanalys 
Analysarbetet följer Hartmans (1998) riktlinjer. Arbetet inleddes med en omfattande 

genomläsning av det transkriberade materialet. Som ett första steg i processen markerades 

relevant data samtidigt som irrelevant data togs bort. Den relevanta informationen sorterades 

för att hitta samband och skillnader. 

 

Utifrån det insamlade materialet och den teoretiska referensramen skapades kategorier för att 

tydliggöra återkommande ämnen. Relevanta rådataenheter (en rådataenhet är ett ord eller en 

mening som illustrerar det försökspersonen vill lyfta fram) jämfördes och ställdes i relation 

till kategorierna. Detta enligt Kvales (1997) riklinjer. Citat ur de tydligast framträdande 

kategorierna plockades ut till resultatdelen för att illustrera och ge en bättre bild av vad som 

framkommit.  
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Etiska överväganden 
Studiens etiska förfaranden har till stor del följt Kvales (1997) tankar och råd. Informanterna 

kontaktades och delgavs syftet med studien samt etiska aspekter av både Peabs kontaktperson 

och författarna där det upprättade missivbrevet användes som stöd. Missivbrevet skickades 

även ut till respektive informant innan intervjun. Inför varje intervju fick informanten ge 

samtycke till att teknisk inspelningsutrustning användes. Informanten delgavs även 

information om att all data skulle behandlas konfidentiellt, det vill säga att inga 

personuppgifter skulle avslöjas samt att ingen förutom författarna skulle få tillgång till 

intervjumaterialet eller de transkriberade intervjuerna. Informanterna blev införstådda med att 

deltagandet var frivilligt och att intervjun när som helst kunde avbrytas om informanten kände 

sig obekväm eller ångrat sitt deltagande. Informanterna delgavs även en förfrågan om att läsa 

igenom det transkriberade materialet för att korrigera eventuella missförstånd samt godkänna 

utskriften innan resultatredovisningen påbörjades, samtliga informanter avböjde. Inför 

slutgiltig inlämning och publicering av studien, kontaktades företagets informationsansvarige 

för godkännande angående offentliggörande av företagsnamnet i studien.  
 

Resultat 
Studiens resultat visade att det fanns en skillnad i huruvida konceptet nyttjades av 

informanterna själva. Samtidigt uttrycktes att det sågs som en självklarhet att sprida och 

uppmuntra medarbetare och anställda till att nyttja konceptet: 

”...självklart, det ligger ju som en tes i funktionen” (intervju 4).  

 

Upplevelser kring konceptet  
Genomgående framkom ett resultat som visar på en positiv inställning till konceptet: 

”... det är positivt att det vänder sig så många olika... inte bara nischad mot sport utan det 

har ju olika saker som kost och motion och kultur...” (intervju 3). 

”... jag tycker att det skapar bra nätverk inom regionen och givetvis är det så att vi som 

arbetsgivare kan bidra till en mer aktiv fritid för de anställda” (intervju 1). 

 

Sett till den geografiska spridningen av konceptet framkom såväl positiva som mindre 

positiva uppfattningar:  

”... det handlar ju mer om den geografiska spridningen, om att få med sig aktiviteten till varje 

region. Tycker det är lite väl koncentrerat till Förslöv och Helsingborg...” (intervju 5). 
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”...har sett till att detta inte bara bli en aktivitet för Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Malmö 

och Helsingborg utan att det blir mer möjliga aktiviteter på alla ställen Peab är...”  

(intervju 4). 

 

Trots det rådande positiva klimatet framkom även vissa uppfattningar kring konceptet som av 

informanterna upplevdes som mindre bra: 

”...det är ju så att man frälser de som redan är frälsta” (intervju 2). 

”... alltså Peab försöker ju göra mycket, det ska jag inte säga, på olika håll där med 

familjegrejer och granhuggning och allt vad det är men det är ju, om man tittat, ändå inte 

jättemånga som kommer...” (intervju 3). 

 

Att föra ut information om konceptet i organisationen 
För tillfället förmedlas information om konceptets aktiviteter främst via hemskick av 

nyhetsbrev, mailutskick samt via Peabs hemsida. All information om konceptet ligger, med 

hänsyn till konkurrenter, inte på hemsidan utan nås via en länk till Peabs intranät. Det 

uttrycktes viss problematik i att intranätet i dagsläget endast är tillgängligt för tjänstemännen 

och inte hantverkarna. Dock är detta något som är under uppbyggnad och målet är att 

intranätet ska bli tillgängligt för samtliga anställda. Informanterna ansåg det viktigt att 

konceptet, för att marknadsföra sin verksamhet, finns närvarande exempelvis genom att delta 

på olika möten: 

”...jag tycker att man skulle vara mycket mer aktiv på Peab Fritid och vara med fysiskt på 

möten och berätta om Peab Fritid  i organisationen... från mun till mun så att säga...inte bara 

sitta på kontoret utan kommer ut på mötena....” (intervju 6). 

 

För att på ett ännu bättre sätt kunna förankra och förmedla konceptet längre ut i 

organisationen har det även tillsatts såkallade kontaktpersoner som ska finnas tillgängliga ute 

på arbetsplatser. Även detta var något som det ansågs vara nödvändigt att utveckla vidare då 

det framkom uppfattningar om en viss problematik i att kunna nå ut till och engagera även 

hantverkarna: 

”... vi har en stor division och har en stor geografi så kan det vara svårt att nå ut. Alltså 

ringarna blir svagare och svagare ju längre man kommer ut från centrum så att säga” 

(intervju 1). 
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”... nu har vi skapat det som vi kallar kontaktpersoner som ska finnas ute i geografin och ska 

brinna lite för det... ska kunna förstärka det... så har man också ett ansikte lite längre ut” 

(intervju 1). 

 

Konceptets delaktighet inom organisationen Peab 
Under denna huvudkategori framkom tre underkategorier vilka alla ställer de anställdas hälsa 

i relation till organisationen. 

 

Konceptet och medarbetarens hälsa 

Resultatet visade att konceptet uppfattades som en viktig del i organisationen för att bidra till 

en attraktiv arbetsplats där medarbetarna erbjuds möjlighet till hjälp för att förbättra den egna 

hälsan: 

”Ja, det är ju ett sätt att, ett sätt för oss som arbetsgivare att skapa ett mervärde för de 

anställda kan man säga” (intervju 1). 

”...stimulera dem till att ta egna initiativ och att vi skapar möjligheter för dem att göra det så 

att de får en bättre hälsa...” (intervju 4). 

 

Konceptets relation till organisationens resultat  

Informanterna upplevde det svårt att lyfta fram områden där konceptet bidrar till att öka 

organisationens produktivitet och resultat. Detta eftersom det upplevdes som svårt att finna 

sätt att utvärdera konceptets verksamhet: 

”...de saker som Peab Fritid har gjort, de har blivit uppmärksammade och uppskattade... sen 

att mäta det där på nått sätt, det vete sjutton hur man gör...” (intervju 2). 

 

Trots den upplevda svårigheten med att se hur ett hälsofrämjande arbete förbättrar 

organisationens resultat fanns ändå tankar på hur det indirekt kunde gynna organisations 

produktivitet: 

”...våra resurser, det är ju egentligen våran personal...” (intervju 2). 

”... det bidrar till vårt varumärke att vi ska vara jordnära, utvecklande, personliga och 

pålitliga... vi kan bli attraktiv som arbetsgivare” (intervju 1). 

”... har man en något sånär aktiv fritid så, och har en balans mellan arbete och fritid så 

gynnar det produktiviteten” (intervju 1). 
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”... medarbetare kan förhoppningsvis bli mer, känna mer glädje i att vara anställd av Peab 

och det minskar personalomsättning och det minskar på kostnaderna” (intervju 1). 

 

Konceptets relation till organisationen Hälsa och Arbetsmiljö 

Sett till huruvida konceptet framåt i tiden bör integreras mer i organisationen för Hälsa och 

Arbetsmiljö verkade det råda en viss osäkerhet bland informanterna. Det fanns tydligt skilda 

meningar i huruvida det skulle ske. Informanterna upplevde det svårt att se hur detta praktiskt 

skulle genomföras eftersom konceptet främst bygger på aktiviteter utanför arbetstid:   

”... det är emellanåt svårt att hitta den där balansen där man håller det till en 

fritidsaktivitet... börjar man gå in på att involvera det på arbetstid då börjar man mer gå in 

arbetsmiljöfrågor och andra aktiviteter, som vi i och för sig kan jobba med men som jag inte 

tycker ska ligga under Peab Fritid” (intervju 1). 

 

Andra informanter såg dock inte detta som något hinder: 

”nä, jag tror ju att det kan vara ett övervinnings problem, men det beror ju lite på hur vi som 

ledare hanterar den frågan... men jag ser inte det som något hinder på sikt” (intervju 6). 

 

De som var positiva till att utöka konceptets verksamhet till arbetstid motiverade detta som:  

”... jobbar du mycket och har små barn så är det inte så himla lätt... att få träna iallafall i 

anslutning... och ha det knutet till arbetstid” (intervju 3). 

”...jag tror att framåt i tiden måste det bli en mer integrerad del av säkerhet, 

personalarbete...” (intervju 2). 

 

Framtida utveckling av konceptet 
Informanternas positiva inställning till konceptet uteslöt inte förslag på utvecklingar av 

området. Dessa tankar kring utveckling rörde såväl aktiviteterna inom konceptet som 

konceptet i helhet: 

”...morgongympa på arbetsplatser, alltså den här kollektiva träffen där man tycker dessutom 

att vi gör det tillsammans så bli det roligt... då tror jag att man kan nå en positiv anda och att 

folk vill börja, att de får den här sparken i baken liksom...” (intervju 3). 

”...jag tror framförallt att det gäller att hitta aktiviteter som är av den typen att flertalet 

liksom är intresserade... att det inte är för svårt eller avancerat...” (intervju 2). 
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Under intervjuerna lyfte informanterna främst fram de bitar under konceptet som rör Sport 

och Hälsa, medan Fritid och Hobby samt Kultur och Nöje hamnade i skymundan. Det fanns 

dock informanter som var medvetna om detta:  

”...vi har ju tre delar i det här Peab Fritid va, så dom andra två delarna har vi ju inte jobbat 

så mycket med ...” (intervju 2). 

 

Informanterna ansåg att konceptets nästa steg i utvecklingen av aktiviteter bör bli att stötta 

medarbetarna och deras familjer kring vardagliga områden: 

”... jag tror att man skulle kunna utveckla Peab Fritid inom fler områden där man, jag menar 

tittar man på fritiden där hemma så är det väl kanske den lilla delen som är sport och kultur 

och nöjen. Det är mycket med familj och matlagning och ekonomi. Det tror jag att man kan 

utveckla Peab Fritid till att stötta medarbetare även i den delen av vardagen” (intervju 1). 

”Jag tycker att man ska prata mer kanske om stress och kosten och utveckla de sidorna” 

(intervju 3). 

”...om man tittar på det här med kompetens och utbildning och så vidare, jag tror att man 

skulle kunna kanske hitta former där man skulle kunna hitta någon form av subventionerad 

utbildning i Peab Fritid konceptet...” (intervju 6). 

 

Sett till organisationsutveckling belyste informanterna vikten i att verkligen kunna nå ut i hela 

organisationen samt öka delaktigheten: 

”...förstärka så att vi får Peab Fritid starkare längre ut i organisationen och utveckla det här 

med vardagsfrågor” (intervju 1). 

”... utmaningen är ju att få ett ökat egenansvar... att vi får lokala aktivister som driver igång 

aktiviteter... så att det kommer upp idéer underifrån...” (intervju 4). 

 

Vidare uttrycktes ambitioner med konceptets verksamhet:  

”... visionen är ju att Peab som arbetsgivare ska bidra till att stödja medarbetaren till en bra 

fritid.... med balans mellan arbete och fritid” (intervju 1). 

”...för det jag önskar det är ju att det här får en förankring hos alla och blir vardagsmat på 

något sätt...” (intervju 2). 

”Ja, min ambition med Peab Fritid är att vi ska närma oss varandra under tvåtusenåtta...vi 

har hittat ett helhetssätt där ska vi arbeta med hälsa och arbetsmiljöfrågorna... och då ser jag 

Peab Fritid som en del i det arbetet...” (intervju 6). 
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HRM Funktioner 
Informanterna återkom kontinuerligt till att belysa det essentiella i att hela tiden involvera och 

uppmuntra medarbetare och anställda till att få vara delaktiga i beslutsprocesser och samtidigt 

erbjuda möjligheter till personlig utveckling: 

”...jag har en ambition med dem att de ska växa, de ska kunna stå på egna ben... själv driva 

frågorna väldigt självständigt... jag är mer som en mentor” (intervju 4). 

 

Samtidigt framkom åsikter om att det på grund av den centrala styrningen i vissa fall inte 

lämnades utrymme för att ge de anställda möjligheten att vara delaktiga i önskad utsträckning:  

”Nä, det finns inte utrymme för det... man får ju sina riktlinjer uppifrån...” (intervju 3). 

 

Sett till om det råder en miljö inom Peabs organisation som uppmuntrar till utveckling gick 

åsikterna isär:  

”... det är ett stort företag så det vore konstigt om man inte kunde utvecklas här... ”  

(intervju 5). 

”...alltså det finns en miljö... det tycker jag ju i det stora hela men det finns ju fortfarande 

vissa områden som behöver jobbas mer med...” (intervju 3). 

”... vi lägger ner mycket krut på att försöka utveckla personalen inom en viss befattning... 

men även att vi internrekryterar... yngre människor får växa genom företaget” (intervju 1). 

 

Diskussion 

 
Metoddiskussion 
Studien kommer att ha sin utgångspunkt i och analyseras utifrån en chefs perspektiv med 

personer på strategiskt ledande positioner inom organisationen Peab. Valet att använda 

semistrukturerade djupintervjuer som undersökningsmetod var för att erhålla informanternas 

djupare tankar och uppfattningar kring området. Genom att använda semistrukturerade 

intervjuer lämnade detta utrymme för informanterna att kunna ge sin syn på frågorna kring 

studiens syfte. Detta val av forskningsmetod medförde även fördelen i att kunna tolka 

resultatet utifrån rådande teorier för att erhålla ett resultat, vilket gynnar och är användbart för 

organisationen.  
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Anledningen till att litteratur och frågor rörande HRM- funktioner kom att inkluderas i studien 

var den att författarna ansåg att detta var något som präglar konceptets arbetsprocess. 

Fritidsaktiviteter bygger på egenansvar samt möjligheten att få uppleva känslan av kompetens 

och delaktighet. Via intervjufrågor rörande HRM, fick författarna en uppfattning kring 

huruvida det fanns ett rådande arbetsklimat inom Peab som tar fasta på värdet av dessa 

faktorer. Under teorin för matchningsmodellen (Devanna m.fl., 1984; ref i Lindmark och 

Önnevik, 2006) har författarna för avsikt att generera information kring områdena HRM samt 

mål/ strategi då dessa är mest relevanta för studiens syfte. Det tredje området, struktur och 

organisation behandlas inte i samma utsträckning men inkluderades för att skapa en helhet 

kring området.  

 

Få korrigeringar av intervjuguiden var nödvändiga och varje intervju utgick från den 

konstruerade intervjuguiden, vilket ökar studiens pålitlighet och noggrannhet. Pilotstudien 

borde ha genomförts under ett tidigare skede av forskningsprocessen då detta hade gett 

utrymme för eftertanke och reflektioner hos författarna, vilket hade kunnat ge fler 

infallsvinklar.  

 

Det strategiska urvalet av informanter skedde i samråd med författarnas kontaktperson på 

Peab för att säkerställa urvalets relevans och genom detta även förbättra studiens 

tillämplighet. Det kan ha funnits en nackdel i att kontaktpersonen var den som gav förslag på 

lämpliga informanter då detta kan ha renderat i ett vinklat urval som gynnar kontaktpersonens 

egna perspektiv. Tankar fanns på att utöka urvalet för att nå längre ner i organisationen och på 

så sätt även kunna få exempelvis hantverkarnas syn på det studerade området. Att detta inte 

genomfördes beror på att resultatets fokus hade kommit alltför långt ifrån studiens syfte. 

Studien upplevs genom dessa förklaringar ha en god överrensstämmelse då det insamlade 

materialet speglar såväl studiens syfte som frågeställningar.  

 

Ingen av informanterna tackade nej till att delta. Detta kan bero på att den initiala kontakten 

med informanterna togs av kontaktpersonen på Peab vilket kunde stärka övertygelsen om 

studiens relevans. Utifrån detta fann informanterna det viktigt att, trots stor arbetsbelastning, 

avsätta tid för intervju. Då kontaktpersonen är den drivande personen inom området som 

studeras, kan detta ha påverkat informanternas svar då den personliga åsikten kan bli åsidosatt 

till förmån för ett svar som får organisationen att se bra ut i betraktarens ögon. Ytterligare en 

aspekt som påverkar resultatet kan vara att informanterna, på grund av liknande befattningar 
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och positioner svarat alltför lika. Informanterna är även de personer som är främst involverade 

och bestämmande inom delar av organisationen.  

 

Studiens process har genomsyrats av ett arbete som tagit fasta på väl övervägda etiska 

grunder.  Informanterna har vid två tillfällen informerats om studiens utformning samt etiken i 

hur all insamlad information ska behandlas, initialt via ett missivbrev vilket var tänkt för att 

öka informantens intresse för studien. Vidare för att författarna skulle kunna försäkra sig om 

att de etiska aspekterna framgick då det under telefonintervjuer kan vara svårt att förmedla 

detta fullt ut. Inför varje intervju delgavs informanterna återigen studiens etiska aspekter.  

För att öka studiens trovärdighet valde författarna att, trots vissa godkännanden, inte 

tillkännage informanternas befattningar.  

 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att skapa ett underlag för hur en organisations hälsofrämjande arbete 

kan utvecklas samt vilka eventuella möjligheter som finns till en framtida integrering med 

andra områden inom organisationen. 
Samt besvara frågeställningarna: 

Hur uppfattas den nuvarande utformningen av konceptet? 

Hur kan konceptet utvecklas ytterligare? 

Hur kan konceptet integreras inom övriga verksamhetsområden? 

 

Av studiens resultat går att utläsa att informanterna i huvudsak uppfattar satsningen på 

konceptet som positiv, dock skilde det sig åt i huruvida informanterna själv nyttjade det. De 

beskriver konceptet som ett verktyg för att, genom olika fritidsaktiviteter, kunna stimulera 

medarbetarna till att må bra och prestera bättre på arbetet och ansåg det som viktigt i sin roll 

som strategisk ledare att uppmuntra sina medarbetare till att nyttja konceptet. Den positiva 

upplevelsen i att organisationen engagerar sig i hälsofrämjande verksamhet går i linje med 

resultat av tidigare forskning, genomförd av Johansson och Kruuse (2004). Det är positivt att 

ledare på strategiska positioner har denna uppfattning då de har en stor möjlighet att föra 

konceptet vidare ut i organisationen. Det faktum att informanterna även upplever det som 

viktigt att hela tiden erbjuda och arbeta för ett klimat som stimulerar till delaktighet i 

beslutsprocesser och ett ökat egenansvar bidrar enligt Lindmark och Önnevik (2006) till en 

god kommunikation och därmed, ur ett HRM- perspektiv, ett effektivt arbete. Att 
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informanterna är positiva kan kanske även underlätta arbetet i att engagera övriga anställda, 

vilka förhoppningsvis då känner sig inneha ett värde för organisationen. Informanterna 

framhåller dock en del negativa aspekter med konceptet, bland annat bristen i geografisk 

spridning samt att satsningen frälser de som redan är frälsta. Anledningen till att 

informanterna i dagsläget uppfattar konceptet som geografiskt koncentrerat kan till viss del 

bero på ett bristande egenansvar där informanterna inte tagit del av den information som finns 

att tillgå och därför bildat sig en felaktig uppfattning. Vidare kan det även bero på att 

konceptet fortfarande är under uppbyggnad. När konceptet väl är förankrat inom alla regioner 

och områden kommer förhoppningsvis detta per automatik innebära en större geografisk 

spridning av såväl aktiviteter som engagerade medarbetare. Dock är det viktigt att inte stressa 

denna utveckling utan istället låta konceptet, för att kunna nå bästa effekt, skynda långsamt i 

sin utvecklingskurva.  

 

I tidigare nämnda studier finns tydliga samband mellan fysisk aktivitet och förbättrad kvalitet 

i utförd arbetsprestation (Pronk et al., 2004). Dock är det inte enbart det fysiska 

välbefinnandet som förbättras. Studier av Daley och Parfitts (1996) och Cassidy (1996) visade 

att psykiska faktorer i form av jobbtillfredsställelse och ökad positiv sinnesstämning 

förbättrades, vilket bland annat bidrog till en lägre sjukfrånvaro. Hanson (2004), Andersson, 

Johrén och Malmgren (2004) samt Jansson och Kowalska (2007) konstaterar att det även 

finns ett klart företagsekonomiskt värde i att personalen innehar en känsla av välbefinnande 

och god kondition. Detta bekräftas ytterligare i teorin som illustrerar sambandet mellan 

anställdas hälsa och företagets resultat (Aronsson & Malmqvist, 2003), vilken visar att en god 

hälsa påverkar de anställdas beteende, vilket i sin tur gynnar såväl verksamheten som 

organisationens resultat. Detta var en aspekt som informanterna i den aktuella studien hade 

klart för sig men samtidigt fann det svårt att tydligt bekräfta. Orsakerna till att informanterna 

har svårt att kunna se ett direkt samband mellan konceptet och organisationens resultat kan, 

återigen, bero på att konceptet är relativt nytt och därför inte förankrats i hela organisationen, 

vilket gör att konceptet kanske inte heller nyttjas i den utsträckning som är önskvärt.  

 

Studier genomförda av Daley och Parfitts (1996), Danna och Griffin (1999) samt Pronk et al. 

(2004) undersökte relationen i huruvida fysisk aktivitet bidrar till en sundare hälsa och 

därmed indirekt även förbättrade arbetsprestationen. Trots att informanterna i den aktuella 

studien upplevde det som svårt att tydligt definiera hur de hälsofrämjande insatserna inom 

konceptet bidrar till företagets effektivitet och produktivitet, kunde det ändå skönjas ett 



 24

positivt samband. Informanterna som strategiska ledare uppfattade personalen som den 

främsta resursen och därmed blir konceptet ett verktyg för att motivera och behålla 

personalen. Informanternas tankar kring konceptet går i linje med och bekräftar Peabs 

grundtanke i att bli branschens bästa arbetsplats och kunna skapa ett mervärde för sina 

anställda. Detta är något som såväl Bruzelius och Skärvad (2000) som Bengtsson et al. (2002) 

och Lindmark och Önnevik (2006) beskriver som en viktig del i HRM- arbetet inom en 

organisation. Olsson (1996) och Angelöw (2002) lyfter i detta sammanhang även upp de 

personalekonomiska fördelarna i att vårda personalen. Detta samband kan tydliggöras genom 

grundlig utvärdering och kontinuerliga uppföljningar av konceptets verksamhet. Halling et al. 

(2002) menar att det är resultaten av uppföljningar som sedan ligger till grund för vilka 

förändringar som bör stå i fokus samt visa vägen till utveckling av verksamheten. Konceptets 

mål är att verksamheten ska utvärderas genom medarbetarundersökningar, utvecklingssamtal 

samt friskprofiler. Informanterna beskrev det dock svårt att i dagsläget utvärdera eller på ett 

bra sätt kunna mäta effekten av konceptet. Den enda utvärderingsformen informanterna lyfte 

fram var handslaget, vilken snarare används för att utvärdera medarbetarnas uppfattning av 

hela organisationen Peab. Kan tyckas att, även om konceptet inte varit förankrat i hela 

Sverige, hade det ändå kunnat arbetas lite hårdare med att finna ett bra utvärderingsverktyg 

för de regioner som varit aktuella för en utvärdering.  

 

Informanterna upplevde inte enbart att det är effekten av konceptet som är svår att utvärdera, 

utan även anledningen till att hantverkarna är den del i organisationen som är svårast att nå ut 

till och engagera. Parkes (2006) fann i sin studie att individer med ett fysiskt krävande jobb, 

exempelvis hantverkare eller verkstadsarbetare, i större utsträckning sökte sig till, och mådde 

bättre av, mindre fysiskt krävande fritidsaktiviteter. Detta, i samband med resultatet i såväl 

den aktuella studien som Borgelin och Magnussons (2006), visade att hälsofrämjande 

aktiviteter främst refereras till fysisk aktivitet. Konceptet i den aktuella studien tillhandahåller 

dock inte enbart aktiviteter som syftar till fysisk aktivitet, utan även aktiviteter som 

exempelvis fritid och hobby samt kultur och nöje, bitar som informanterna uppskattar men 

upplever hamnar lite i skymundan. Kan detta vara en av anledningarna kring problematiken i 

att lyckas aktivera hantverkarna? Ska författarnas tankar följa Parkes (2006) linje bör 

konceptet utveckla slagkraftigheten och på ett bättre sätt föra fram de aktiviteter som inte 

kräver lika stor fysisk ansträngning. Thomsson och Menckel (1997) belyste vikten av att 

beakta att alla individer har olika önskemål vad gäller aktiviteter inom det hälsofrämjande 

fältet. Jansson och Kowalska (2007) fann i sin studie önskemål hos de anställda till alternativa 



 25

aktiviteter och upplevelser utöver det vardagliga. Detta var även något som Statens 

Folkhälsoinstitut (2005) belyste i sin forskningssammanställning där de menar att kulturella 

upplevelser har en positiv inverkan på individen, såväl fysiskt som psykiskt. Detta resultat är 

något som konceptet eventuellt bör överväga att inkludera i en organisationsutveckling. 

 

Resultatet i Borgelin och Magnussons (2006) studie visade att de anställda vill veta vad 

organisationen kan erbjuda och göra för dem istället för att själv ta ansvar för och initiera 

aktiviteter. Informanterna i den aktuella studien framhöll vikten av att konceptet bygger på 

egenansvar och skapar en miljö som erbjuder möjligheter i att ta egna initiativ till att hitta 

aktiviteter som gynnar deras arbetssituation och fritid. Detta är positivt då den hälsofrämjande 

verksamheten i grunden bör bygga på eget ansvar och inte uppmana organisationer till att på 

något sätt tvinga sina anställda att förbättra och bibehålla en god hälsa. Detta är något som 

både Thomsson och Menckel (1997) och Hanson (2004) framhåller som essentiellt.  

 

I dagsläget sprids information om konceptet genom mailutskick, hemutskick samt genom 

Peabs hemsida med en länk till intranätet. Dock har inte hantverkarna i nuläget tillgång till 

intranätet, vilket ytterligare kan vara en begränsande faktor kring deltagandeproblematiken 

bland hantverkarna. Åtkomsten av intranätet är under uppbyggnad och målet är att Peabs 

samtliga anställda ska kunna ha tillgång till detta. Detta kan förhoppningsvis bidra till ett ökat 

informationsflöde längre ut i organisationen och eventuellt även ett större deltagande bland 

hantverkarna. Ytterligare ett sätt för konceptet att nå ut och förankra verksamheten i hela 

organisationen är nytillskottet av såkallade kontaktpersoner på arbetsplatserna. Dessa ska, 

förutom underlättandet av informationsspridning, även fungera som ett verktyg för att hitta 

initiativtagare till nya aktiviteter bland medarbetarna. Bengtsson et al. (2002) betonar i sin 

studie vikten av en tydlig dialog och ett effektivt informationsflöde för att kunna förankra och 

integrera hälsofrämjande verksamhet i organisationer. Kontaktpersoner är ett bra sätt för 

konceptet att kunna nå längre ut i organisationen och aktivera fler medarbetare. 

Kontaktpersonerna kan även fungera som ett verktyg för att utveckla dialogen mellan 

hantverkare och tjänstemän då det i vissa fall kanske kan vara svårt för hantverkarna att göra 

sig hörda. Det framkom, av informanterna, även en önskan om att konceptet mer aktivt borde 

marknadsföra sin verksamhet genom att delta på olika möten och sammankomster. Detta ser 

författarna som ytterligare ett område där konceptet kan nyttja sig av kontaktpersonernas  

funktion som informationsverktyg, vilket förhoppningsvis kommer att ge resultat som går i 

linje med resultatet ur studien av Bengtsson et al. (2002). 
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Informanterna i den aktuella studien framhöll vikten av att Peab som arbetsgivare, som ett 

nästa steg i utvecklingen, bör inrikta sin verksamhet till att ytterligare stödja och hjälpa 

medarbetarna till en bra balans mellan arbete och fritid. Denna grundtanke går i linje med 

såväl Regeringens (2002) mål för folkhälsan samt med den forskning som presenterats av 

Norling och Gunnarsson (1995). Då områdena arbete, familj och fritid står i en nära relation 

till varandra är det viktigt att de interagerar på ett sådant sätt att individen upplever en positiv 

livssituation. Konceptet bör arbeta mer aktivt med att upplysa medarbetarna om de positiva 

effekterna som en aktiv fritid medför. Inte enbart för den egna fysiska hälsan utan även lyfta 

fram de psykologiska och sociala effekterna. Informanterna föreslår att konceptet, i sin 

verksamhet, i större utsträckning inför aktiviteter som involverar familjemedlemmar eller 

underlättar för individen i vardagen. Detta genom att det exempelvis erbjuds ekonomisk 

rådgivning och utbildning kring kost och matlagning. Enligt Haworth & Lewis (2005) är det 

inte otänkbart att det kan komma att uppstå en konflikt mellan familjesituation och arbete om 

familjen hela tiden lämnas utanför den delen av individens liv. Författarna instämmer i detta 

resonemang då det är troligt att individens respektive kan komma att känna sig åsidosatt om 

den efter avslutad arbetsdag beslutar sig för att på egen hand fortsätta dagen, utan familjen, 

med arbetskamraterna. Bör här nämnas att konceptet, i dagsläget, redan anordnar aktiviteter 

som involverar familjemedlemmar, men uppenbarligen måste denna del av aktivitetsutbudet 

vidgas och få möjlighet att framträda i större utsträckning.   

 

Ytterligare önskemål som lyftes fram av informanterna var att anordna aktiviteter som 

exempelvis morgongympa på arbetsplatserna. Informanterna ansåg att en gemensam aktivitet 

av detta slag, som utförs tillsammans, kan bidra till en positiv anda och ökad gemenskap, och 

på så sätt hjälpa fler medarbetare igång, såväl i arbetet som inom fritidsaktiviteter. Studien av 

Helmersson et al. (2002) fann resultat som visade på att gemenskapen som fanns mellan de 

anställda grundade sig i just gemensamma aktiviteter som genomfördes för att främja hälsan. 

Forskarna fastslog att aktiviteter av detta slag inte bara förbättrade den individuella hälsan, 

utan även stärkte de sociala relationerna och gemenskapen på arbetsplatsen. Önskemålet är 

något som författarna tycker är bra och håller med om. Dock vet författarna att morgongympa 

redan finns i en region. Kan reflekteras över varför informanterna inte har kunskap om detta. 

Kanske kan detta återigen bero på bristande egenengagemang eller för dåligt 

informationsflöde. 
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Det finns ytterligare en svårighet i att införa morgongympa eller andra hälsofrämjande 

insatser som infaller på arbetstid och inte på fritiden då aktiviteter av detta slag egentligen inte 

faller inom ramen för konceptets verksamhet. Detta är något som informanterna reflekterade 

över inom området huruvida konceptet bör integreras mer i organisationen för Hälsa och 

Arbetsmiljö. Informanterna menade att en integrering visst var önskvärd då det ibland kan 

vara svårt att hinna med, främst den fysiska aktiviteten, på fritiden när det även finns ett 

privatliv som innefattar familjeliv och småbarn. Det upplevdes dock en viss problematik i hur 

detta skulle genomföras då det är en balansgång och avvägning över hur stort konceptet 

egentligen ska vara. Andra åsikter som framkom inom detta område var att en integrering av 

de två verksamhetsområde var en ambition, där informanterna betonade vikten av att de, som 

strategiska ledare, bär yttersta ansvaret för att finna vägar som minskar olikheterna mellan de 

två verksamhetsområdena. Informanterna menade att konceptet bör ses som en del av 

helheten och därmed bör en utökad integrering inte vara något oövervinnerligt hinder.  

Även här tror författarna att konceptet måste få följa en jämn utvecklingskurva och inte 

stressa fram resultat. Eftersom konceptets verksamhet är genuint uppskattad, ser författarna 

inte något problem i att en djupare integrering kan ta form, utan denna kommer utvecklas på 

ett, med tiden, naturligt sätt. Vartefter fler medarbetare utnyttjar konceptet kommer dessa att 

se och märka hur detta får dem att må bättre och prestera bättre både på arbetet och fritiden, 

vilket kommer att leda till en naturlig integrering av konceptet Peab Fritid och Hälsa- och 

Arbetsmiljöorganisationen.    

 

Konklusion 

Konceptet fungerar som ett bra verktyg för att kunna erbjuda aktiviteter som förbättrar och 

berikar medarbetarnas fritid och arbetssituation men det finns önskemål och vissa behov till 

utveckling. Det är viktigt att konceptet utvidgar sitt aktivitetsutbud till att i större utsträckning 

komma att involvera den anställdes familj. Detta kommer troligen att medföra att få fler 

anställda att delta i erbjudna aktiviteter. Konceptet bör även utöka sitt aktivitetsutbud till att 

mer involvera sig i den anställdes vardagliga bestyr. Områdena fritid och hobby samt kultur 

och nöje måste i framtiden komma att bli mer tongivande inom konceptet. Detta då 

informanterna tror att allt för många refererar konceptet till aktiviteter som innebär fysisk 

aktivitet. Om en utökad integrering med organisationen för Hälsa och Arbetsmiljö ska kunna 

möjliggöras krävs eventuellt mer aktivitet förlagd till arbetstid då konceptet i dagsläget är 

inriktat på aktiviteter utanför arbetet. Kanske krävs en utveckling av konceptet innan en full 
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integrering är möjlig, vilket i så fall kräver att konceptet hittar alternativa utvärderingsformer. 

Detta är inte något som den aktuella studien kan besvara eller bistå med information kring, 

utan lämnar istället utrymme för framtida forskning.  

 

Implikationer 
Fortsatt forskning inom området är viktigt då det i nuläget inte finns många studier på just den 

här typen av hälsofrämjande verksamhet, den som bedrivs utanför arbetstid. Vidare bör mer 

forskning bedrivas, vilken kan finna lämpliga sätt att utvärdera hälsofrämjande insatser inom 

företag och organisationer. För den framtida utvecklingen av hälsofrämjande insatser bör det 

via forskning utrönas riktlinjer för vilka aktiviteter som lämpligast faller under 

verksamhetsområden liknande konceptet i den aktuella studien samt vilka som faller under 

arbetsmiljöarbete.   

 

Det är viktigt att konceptet själva försöker starta en utredning och undersöker samma fenomen 

som i denna studie men istället riktar sig mot hantverkarna då det verkar vara där som de 

största problemen ligger.  
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Bilaga 1  Hälsa i livets flod 
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Bilaga 1 

 
 
 
 

 
Hälsa i livets flod modifierad av Peab (2007b) (Källa: Eriksson, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

HHÄÄLLSSOO--
FFRRÄÄMMJJAANNDDEE 

FFÖÖRREEBBYYGGGGAANNDDEE 

RREEHHAABBIILLIITTEERRiiNNGG 



 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
Etiska aspekter: 

a. Allmän beskrivning av varför intervjun genomförs. 
b. OK att använda teknisk inspelningsutrustning för vidare transkription? 
c. Konfidentialitet (namn, befattning, ort) 
d. Frivilligt deltagande, möjlighet till att avbryta intervjun om så önskas. 

 
Bakgrundsfrågor: 

1. Ålder? 
 
2. Befattning? 
 
3. Huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 
4. Vad är hälsa för dig? 
 
5. Vad innebär Peab Fritid för dig? 

  
Huvudfrågor: 

6. Hur upplever du Peab Fritid? 
a. Vad är positivt? 
b. Finns det negativa sidor? 
 

7. Hur är du involverad i Peab Fritid? 
a. Nyttjar du det själv? 
b. Uppmuntrar du andra till att utnyttja Peab Fritid – kollegor, anställda? 
c. Är du i dagsläget aktiv vid sidan av Peab Fritid? 

 
8. Upplever du att de aktiviteter som erbjuds inom Peab Fritid gynnar din 

arbetssituation? 
a. På vilket sätt? 

 
9. Skulle du vilja att Peab Fritid gynnar din arbetssituation ytterligare? 

a. Inom vilka områden? 
b. På vilket sätt? 
 

10. Är du nöjd med den information du får angående Peab Fritids verksamhet? 
a. Vilken information tar du del av? 
b. Hur tar du del av informationen? 
c. Ser du att informationen skulle kunna spridas på annat sätt? 

 
11. Har du märkt av någon effekt av Peab Fritid? 

 
12. Är det något inom Peab Fritid som du skulle vilja se utvecklades?  

a. Varför? 
b.  Varför inte?  
c. Hur skulle du vilja göra detta? 

 



 

13. Vilka ambitioner har du med Peab Fritid? 
 
 

14. Hur ser du på möjligheten att i större utsträckning integrera Peab Fritid i 
organisationen för Hälsa- och Arbetsmiljö? 
a. Vilka strategier skulle du föreslå för att göra detta möjligt? 

 
15. I vilken utsträckning tror du företagets resultat påverkas av Peab Fritid? 

 
16. Ger du dina anställda möjlighet att vara delaktig i beslut inom organisationen? 

a. Varför? 
b. Hur? 
 

17. Ger du dina anställda möjlighet att kunna påverka sin arbetssituation? 
a. Varför? 
b. Hur? 

 
18. Upplever du att det finns en miljö inom Peab som erbjuder möjlighet att utvecklas? 

a. På vilket sätt? 
 

19. Har du något annat som du skulle vilja tillägga som  ännu inte blivit sagt? 
 
Tack! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

 
Hej! 

Vi är två studenter på Högskolan i Halmstad som läser sjunde terminen på 
Idrottsvetenskapliga programmet. Vi skriver för närvarande vår kandidatuppsats 
inom ämnet Pedagogik inriktning Idrott (61-90p). I samråd med vår 
kontaktperson på Peab bestämdes att vi skulle skriva vår uppsats om 
organisationen Peab Fritid. Vår uppsats syftar till att undersöka hur Peab Fritid i 
dagsläget uppfattas samt vilka ambitioner som finns för att främja denna 
organisations utveckling. Tanken med uppsatsen är att den eventuellt ska kunna 
fungera som underlag för att Peab Fritid ska kunna bli en ”röd tråd” för hälsa 
och arbetsmiljö i hela Peab koncernen. Detta för att ytterligare förbättra både de 
anställdas individuella hälsa och arbetsmiljön på företaget samt för att kunna nå 
målsättningen om att bli ”Branschens Bästa Arbetsplats”.  
 
För att göra undersökningen behöver vi Er hjälp. Vi ställer nu en förfrågan om 
Ni vill ställa upp på en intervju, innehållande olika frågor som rör såväl Peab 
Fritid som andra arbetsmiljöfaktorer. Intervjun kommer att ta cirka 30-40 
minuter och vi hoppas att Ni, för både Er egen, företagets och övriga anställdas 
skull, har möjlighet att avsätta denna tid.  
 
Vi önskar självklart att just Ni vill hjälpa oss med att göra en bra 
kandidatuppsats för Peab Fritids räkning, men vill samtidigt påpeka att 
medverkandet är helt frivilligt. Ni har när som helst under intervjun möjlighet att 
avbryta om Ni känner att Ni inte längre vill medverka. Alla uppgifter kommer 
att behandlas konfidentiellt och Ert namn eller liknande uppgifter som kan röja 
er identitet kommer inte att figurera i uppsatsen.  
 

Med Vänliga Hälsningar 
 
Andreas Jonsson        Karin Persson 
XXXX-XXXXXX       XXXX-XXXXXX 
 
Högskolan i Halmstad 
Sektionen för Hälsa och Samhälle 
Pedagogik inriktning Idrott 61-90p 
 

 


