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Introduktion 

I takt med industrialiseringen har människan blivit allt mer stillasittande, samtidigt ställer 

samhället och arbetslivet allt fler krav på den enskilde individen. Människor tillbringar 

mycket tid på arbetet och därför är det viktigt att arbetsgivarna inser betydelsen av 

hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen. Arbetsplatsen är av flera skäl en viktig arena till 

hälsoarbete. Att satsa på hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen kan underlätta för personer 

att behålla god hälsa, men det har inte bara positiva effekter för individen utan för hela 

företaget. Bättre hälsa hos de anställda ger mindre sjukfrånvaro och kan därmed ge högre 

produktivitet och lönsamhet för företaget (Andersson, Johrén & Malmgren, 2004).  

Antalet sjukskrivna individer har över lag ökat de senaste 20 åren. Detta kostar samhället och 

arbetsgivarna stora summor pengar varje år (Statistiska centralbyrån, 2008a) och i många fall 

kan sjukskrivningarna bli färre med hjälp av hälsofrämjande arbete (Folkhälsoinstitutet, 

2008a). Bra arbetsvillkor kan minska arbetsrelaterad ohälsa, de sociala skillnaderna i ohälsan 

och bidra till en allmänt förbättrad folkhälsa. Bra arbetsvillkor är även en förutsättning för en 

hållbar tillväxt i företaget. En god hälsa på arbetsplatsen kan kopplas till det 4:e 

folkhälsomålet: Ökad hälsa i arbetslivet (Regeringens proposition, 2002). Enligt 

arbetsmiljölagen har arbetsgivaren stort ansvar för sina anställda och för att arbetsmiljön ska 

vara god. Arbetsmiljön bör utgöra en förutsättning för socialt, fysiskt och psykiskt 

välbefinnande. Arbetsplatsen ska också ge möjlighet för arbetstagaren att känna delaktighet, 

kontroll och inflytande över sitt eget arbete (Folkhälsoinstitutet, 2008a). 

Den 1 juli 2008 trädde en ny lag om sjukförsäkring in i Sverige. Lagen är beslutad av 

riksdagen och fokuserar på att öka den sjukskrivnes möjligheter till att börja arbeta igen. Ju 

längre en arbetstagare är borta från arbetet, desto svårare är det att komma tillbaka. Antal 

dagar till sjukpenning har minskat till 364 dagar, men kan förlängas till fler dagar om 

arbetstagaren är allvarligt sjuk. En rehabiliteringskedja har införts och innebär att 

arbetsförmågan hos arbetstagaren prövas regelbundet. Till och med dag 90 har arbetstagaren 

endast rätt till sjukpenning om den inte klarar av några uppgifter på arbetsplatsen. Efter ett 

visst antal sjukpenningdagar får arbetstagaren endast ersättning om det inte finns något arbete 

på hela arbetsmarknaden som arbetstagaren kan utföra. Den nya lagen innebär för 

arbetsgivaren att han/hon kan få hitta andra arbetsuppgifter åt arbetstagaren som är sjuk, tidigt 

i sjukperioden (Försäkringskassan, 2008). 
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ett företag som har fått utmärkelsen. Där satsades på friskvård med fokus på fysisk aktivitet 

och sjukfrånvaron är nu tio sjukdagar per anställd och år vilket är under genomsnittet 

(Angelöw, 2002). 

Många företag i Sverige som satsat på hälsofrämjande åtgärder visar goda resultat. 

Stora Enso Fors AB är ett exempel. Där har företagsledningen satsat på framgångsrika 

strategier såsom ledarskapsutveckling, gemenskap, delaktighet och företagshälsovård. 

Andelen långstidsfriska har ökat med cirka 20 %. Projektet kostade sex miljoner och ledde till 

en besparing på cirka 30 miljoner (Angelöw, 2002).  

 

Med bakgrund av detta var det av intresse att undersöka vilka hälsofrämjande åtgärder som 

görs på arbetsplatser. 

Syfte  

Syftet med studien var att undersöka hälsofrämjande åtgärder som vidtagits och vilka 

eventuella hinder som upplevts hos stora och medelstora företag i Halmstad kommun. Vidare 

även undersöka om företagen kan avläsa mätbara resultat. 

Bakgrund 

Hälsan och dess olika dimensioner 

 

Begreppet hälsa kan betyda och tolkas på många olika sätt beroende på den enskilda 

individens erfarenheter. Alltefter omständigheterna förändras är det sannolikt att den egna 

definitionen av begreppet hälsa förändras. Enligt World Health Organisations (WHO:s) 

definition beskrivs hälsa som ett tillstånd av fullständig fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom och handikapp  (Ewles & Simnett, 2003). 

 

Hälsa har psykiska, sociala och fysiska dimensioner som är sammanvävda med varandra. 

Dessa dimensioner bör vara balanserade för att god hälsa ska upplevas (Cronsell, Engvall och 

Karlsson, 2005). Enligt Antonovsky är det viktigt med en balans i livet. Det är viktigt att 

och inre stimuli. Det är viktigt att livet känns meningsfullt, begripligt och hanterbart. 



 3 

Människor med högt KASAM har lättare att hantera svåra utmaningar i livet och är bättre 

rustade att klara av livets svårigheter (Wiking & Lindström, 2005). 

 

Varje individ kan med hjälp av egna handlingar förbättra både den fysiska och psykiska 

hälsan. Beroende på personlighet finns skyddsfaktorer som påverkar övergången till god 

hälsa. Dessa är god social kompetens, bra självförtroende, självständighet och coping (Wiking 

& Lindström, 2005). 

 

Hälsofrämjande åtgärder 

 

Syftet med hälsofrämjande åtgärder är att förbättra hälsotillståndet för enskilda individer och 

grupper. Att arbeta hälsofrämjande innebär att förespråka, stötta, uppmuntra och prioritera 

hälsa. Flera faktorer som påverkar hälsan såsom sociala, ekonomiska och miljörelaterade 

aspekter ligger utanför individens kontroll. Målsättningen för hälsofrämjande åtgärder är att 

stärka människans förmåga att ta kontroll över aspekter som påverkar hälsan (Ewles & 

Simnett, 2003). 

 

Hälsa i arbetslivet 

 

Sjukfrånvaron i Sverige har ökat från 3,7 % till 5,5 % hos befolkningen (16-64 år) mellan 

1998 och 2002 (Statistiska centralbyrån, 2008b). Samtidigt är den svenska befolkningen 

friskare än någonsin. Enligt Svenskt Näringsliv beror inte den höga sjukfrånvaron på att den 

svenska befolkningen är mer sjuka nu än tidigare. Orsakerna till detta problem är flera, bland 

annat så sjukskrivs arbetstagare trots att de kan arbeta, bristande kontroll i hur 

sjukförsäkringen används, långa vårdköer och en hög belastning på försäkringskassan. Detta 

bidrar till höga kostnader för samhället (Svenskt näringsliv, 2008).  

 

Hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatser syftar till att öka välbefinnande och hälsa samt att 

möjliggöra för arbetstagarna att utveckla goda hälsorelaterade beteenden (Angelöw, 2002). 

Utbildning och rådgivning om fysisk aktivitet och smärtuppkomst ökar medvetenheten om 

god hälsa och minskar sjukdagarna hos arbetstagarna (Godges, Anger, Zimmerman & Delitto, 

2008). Andra faktorer som påverkar produktiviteten hos arbetstagarna är ålder, stress och kön. 

Detta visade Letvak & Buck (2008) i en studie med sjuksköterskor. Minskad stress på 
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arbetsplatsen minskade personalomsättningen och ökade välbefinnandet hos denna grupp. 

Resultatet från en omfattande studie om tidigare förebyggande hälsofrämjande satsningar på 

arbetsplatser (Whitehead, 2006) visade att företagsledningen måste ansvara för att 

satsningarna är i rätt i tid, är långsiktiga, väl planerade och effektiva och bör både vara 

process- och resultatutvärderade för bästa resultat.  

 

L edarskap 

 

Ledarskap i företaget har betydelse för att skapa en friskare arbetsplats. Cheferna har 

möjlighet att främja arbetstagarnas hälsa och välbefinnande. Ansvaret ligger hos cheferna att 

skapa en trivsam arbetsplats där deras uppgift är att uppmuntra, stödja och vara lyhörda 

(Angelöw, 2002). Har chefen god relation till arbetstagarna upplever arbetstagarna mindre 

negativa känslor, mindre stress och trivs bättre på arbetsplatsen (Bono, Foldes, Vinson och 

Muros, 2007). Även Kuoppala, Lamminpää, Liira och Vainio (2008) visar på positiva effekter 

på tydligt ledarskap. Det är associerat med god arbetsprestation, lägre sjukskrivningar och ett 

lägre antal individer som förtidspensioneras.  

  

A rbetsplatsergonomi 

 

En ergonomisk arbetsplats innebär att anpassa arbetsplatsen till människan, förstå människan 

och mänskliga beteenden och att anpassa arbetsuppgifter till mänskliga krav såsom anatomi, 

fysiologi och psykologi. Idag ersätts människan ofta av en maskin som driver verktygen. 

Arbetsrörelserna sönderdelas till maskinella grundrörelser och detta innebär att ensidiga och 

monotona arbeten skapas. Detta på sikt ger ofta belastningssjukdomar som förslitning i leder 

och muskler (Helander, 2006). Enligt Helander kan ensidigt och monotomt arbete leda till 

smärta och trötthet som ofta i längden övergår till såväl akuta som kroniska besvär och 

sjukdomar. Arbetet måste utformas så att de ger belastningsvariation med omväxlande lätta 

och tunga belastningar med tillräckligt många och långa pauser i mellan. Om ett företag inte 

arbetar för ergonomisk arbetsmiljö kan det få kostsamma konsekvenser, till exempel mindre 

produktivitet, mer sjukskrivningar och skador (Helander, 2006). Den vanligaste 

arbetsställningen är sittande och detta ökar belastningen på ryggen. Några orsaker till kronisk 

ryggsjukdom är inaktivitet, felaktig kroppsställning och rörelsemekanik. En fysisk arbetsmiljö 

och psykosociala arbetsförhållanden bidrar ofta till ryggbesvär. Av alla vuxna får 80 % någon 
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gång ont i ryggen och 30 % av all sjukskrivning har som grund i ryggbesvär. Av dessa återgår 

cirka 60 % till arbete inom en vecka (Helander, 2006). 

  

Investeringar i ergonomiska åtgärder bidrar till effektivisering i företaget och minskar 

ryggproblem och andra skador (Williams, Westmorland, Lin, Schmuck & Creen, 2007). Även 

utbildning i hälsa och arbetsmiljö är en viktig komponent för att skapa en trivsam och säker 

miljö på arbetsplatsen (Westmorland, Williams, Amick, Shannon & Rasheed, 2005). 

 

Massage 

 

Massage är en effektiv behandlingsmetod som kan förebygga ryggproblem och ge flera 

positiva effekter på individen. I en studie visade det sig att individer som fick denna 

behandling kände välbehag, blodcirkulationen ökade och de fick en bättre kroppshållning. De 

positiva effekterna varade upp till 48 timmar efter massagen. Trots ett litet stickprov i studien 

på 100 personer visar 91 % av urvalet att de upplevde massage positivt (Cambron, 

Dexherimer, Coe & Swenson, 2007). 

 

Det kan finnas flera faktorer på arbetsplatsen som påverkar hälsa negativt, en av dessa är 

stress och kan förekomma på arbetsplatser. Stress är de fysiologiska anpassningsreaktioner i 

kroppens organsystem som utlöses av fysiska och mentala påfrestningar, såkallade stressorer 

(Nationalencyklopedin, 2008). I en studie av Chandola et al. (2008) framkom att långvarig 

stress har allvarliga och skadliga effekter på alla organ- och kärlsystem i kroppen, bland annat 

ökar detta risken för hjärt- kärl sjukdomar. En annan faktor med negativ betydelse för hälsan 

på arbetsplatser är rökning. Rökning är nutidens största källa till ohälsa och är lika 

beroendeframkallande som många tunga narkotikapreparat. Rökning är grunden till många 

sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom 

(KOL) (Wiking & Lindström, 2005).  

 

Fysisk aktivitet i och utanför arbetslivet  

Fysisk aktivitet innefattar all kroppsrörelse som är ett resultat av skelettmuskulaturens 

kontraktion och som resulterar i en ökad energiförbrukning (Folkhälsoinstituet, 2008b). Ökad 

fysisk aktivitet är ett av folkhälsomålen, det 9:e målområdet (Regeringens proposition, 2002).  
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Målet är att samhället skall bidra och ge förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet till hela 

befolkningen (Folkhälsoinstitutet, 2008c). 

Ur ett livslångt hälsoperspektiv bör individen tidigt skapa goda fysiska vanor och hålla fast 

vid dem (Wiking& Lindström, 2005). För många individer kan t.ex. regelbunden fysisk 

aktivitet vara svårt att hinna med i det vardagliga livet där det är många andra aspekter som 

spelar in såsom familj, vänner och arbete. Det viktiga är att hitta rätt aktivitet som passar för 

den enskilde individen (Cronsell, Engvall och Karlsson, 2005).  

Åtta av tio vuxna svenskar är så pass fysiskt inaktiva att det kan innebära ökad risk för 

sjukdom. Om alla skulle följa rådet om minst en halvtimmes motion varje dag skulle 

sjukvårdskostnaderna minska dramatiskt enligt Cronsell, Engvall och Karlsson (2005). Fysisk 

aktivitet har stor hälsofrämjande och förebyggande effekt mot sjukdomar såsom, depression 

och hjärt- och kärlsjukdom. Kroppen har behov av rörelse för att må bra och stärka muskler, 

leder och ben. Fysisk aktivitet ökar individens upplevda hälsa och välmående (Cronsell, 

Engvall och Karlsson, 2005) och minskar risken att känna trötthet och utmattning (Puetz, 

2006). Kroppen i rörelse ökar syreupptagningsförmågan (Cronsell, Engvall och Karlsson, 

2005). Fysisk aktivitet gör även att individen känner sig mer stark och stresstålig, vilket leder 

till bättre humör och individen känner sig mer motiverad (Angelöw, 2002). En amerikansk 

studie av ThØgersen-Ntoumani & Fox (2005) visar på att den psykiska hälsan hos 

arbetstagarna kan påverkas av fysisk aktivitet. De fysiskt aktiva var mer tillfredställda, 

avslappnade och entusiastiska på arbetet jämfört med de övriga.  

I vissa fall kan fysisk aktivitet ersätta mediciner och i andra i alla fall minska behovet av 

mediciner (Statens folkhälsoinstitut, 2003). Hälso- och sjukvården har en viktig roll att främja 

fysisk aktivitet och det är en utmaning att nå de grupper i samhället som är mest stillasittande.   

M etod 

Utifrån frågeställningarna utarbetades en enkät (se bilaga 2) som riktades till företagens hälso- 

och arbetsmiljöansvariga (Patel & Davidsson, 2003). 
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Urval 

Underlaget för datainsamlingen var en lista från Halmstad Näringsliv på alla stora och 

medelstora företag (baserat på antal anställda). Från listan valdes 62 företag med 50-199 

anställda ut. Företagen skulle vara så pass stora att de hade ekonomiska förutsättningar att 

satsa på hälsofrämjande åtgärder. 

Datainsamling 

På varje utvalt företag kontaktades den som var ansvarig för hälsa och arbetsmiljö per telefon 

och tillfrågades om deltagande. Ett presentationsbrev bifogades även i e-mailet med 

beskrivning av syftet och allmän information om arbetet (se bilaga 1). De företag som tackade 

ja till att ingå i studien fick en enkät utskickad via e-mail. Innan enkäten skickades ut testades 

den på ett företag i Göteborg. Enkäten bestod av frågor som: Vilka hälsofrämjande och 

samtidigt sjukdomsförebyggande åtgärder för personalen har ert företag vidtagit de senaste 

Nämn några faktorer som kan utgöra eller har utgjort hinder för ert företags 

avsikt att med speciella åtgärder främja personalens hälsa ). En 

sammanställning av resultatet utlovades till sommaren till de företag som deltagit i studien. 

Svar önskades inom en vecka. Fem tackade nej till att ingå i undersökningen. En påminnelse 

om att besvara enkäten skickades ut vid ett tillfälle och enkäten och presentationsbrevet 

bifogades. Av 57 utskickade enkäter besvarades 34 enkäter. 

Databearbetning  

Data organiserades och analyserades kvantitativt i Microsoft Office Excel 2003. Svaren på 

frågorna sammanställdes i tabeller. För att tydliggöra och bekräfta resultaten från de öppna 

frågorna ges citatexempel där informanter citeras.  

Etiska aspekter  

Vid telefonkontakten tillfrågades den ansvarige för hälsa- och miljö på företaget om 

deltagande i studien. Informanterna fick i presentationsbrevet information om att studien var 

frivillig. Presentationsbrevet informerade även att alla data kommer att hanteras konfidentiellt 

och att företagets namn inte kommer att finnas med i något sammanhang. Ett företag i taget 

kontaktades via e-mail och inget massutskick gjordes så att ingen kunde se att ett visst företag 

ingick i studien. Materialet avidentifierades före bearbetningen.  
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Resultat 

Resultaten baserades på 34 stora och medelstora företag i Halmstads kommun. 

Svarsfrekvensen var 60 %. 

 

De vanligaste hälsofrämjande åtgärderna 

 

Resultatet visade att den vanligaste hälsofrämjande eller sjukdomsförebyggande åtgärden var 

friskvårdsbidrag. Vidare var företagshälsovård och ergonomiska åtgärder såsom höj- och 

sänkbara skrivbord satsningar som gjordes på företaget. På femton företag (44 %) hade 

arbetstagarna reducerat pris vid någon form av behandling/vård såsom läkarvård, psykolog, 

naprapat och kiropraktor. Utbildningar i kost/hälsa, ergonomi och arbetsmiljö hos personalen 

förekom bland 12 företag (35 %). Fem företag (14 %) hade gemensamma hälsomål att sträva 

efter. En tävling som förekom hos ett företag var en stegtävling till Paris. Som hjälp användes 

stegräknare. Fyra företag (11 %) hade anordnat sociala aktiviteter för bättre gemenskap på 

arbetsplatsen. Fyra företag (11 %) hade köpt in massagestol till arbetsplatsen. Tre företag (8 

%) hade arbetsrotation på arbetsplatsen, vilket innebar att arbetstagarna regelbundet byter 

arbetsuppgifter med varandra. Tre (8 %) erbjöd tobaksavvänjning och det framkom att två 

företag (6 %) hade rökrum på arbetsplatsen.  

 

Vanligaste hälsofrämjande eller sjukdomsförebyggande åtgärder som företag i Halmstads 

kommun investerat i de senaste 5 åren (se tabell 1). Flera företag satsade på fler än en 

hälsofrämjande åtgärd. 
 

Tabell 1. Hälsofrämjande/sjukdomsförebyggande åtgärder.  

Hälsofrämjande/sjukdomsförebyggande åtgärder Antal av 34 företag (%) 

Friskvårdsbidrag  31 (86 %) 

Ergonomiska åtgärder 23 (67 %) 

Företagshälsovård 21 (58 %) 

Massage 18 (50 %) 

Sportaktiviteter/träning 15 (42 %) 

Hälsokontroll 11 (31 %) 

Rökfri arbetsplats 9 (25 %) 
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Hinder för hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen 

 

De mest rapporterade hindren för hälsofrämjande åtgärder var attityden och bristen på 

motivation hos arbetstagarna. Det var 11 informanter (31 %) som angav detta. Tio företag (28 

%) besvarade inte frågan. Aktiviteter som anordnades uppskattades inte som väntat av 

arbetstagarna. Andra hinder som nämndes var ekonomisk art (17 %) och tidsbrist (8 %). Det 

framfördes även att friskvårdsbidrag inte utnyttjades av arbetstagare.  

 

 inte vill eller är 

intresserade.  

 

Mätbara resultat av hälsofrämjande åtgärder 

 

Av 34 företag svarade 16 stycken att det fanns mätbara resultat, 15 stycken att det var svårt att 

avläsa och tre svarade vet ej. Många företag angav att det inte fanns några konkreta resultat på 

mätbara följder. Trots det, svarade många på fråga sex, att det fanns mätbara resultat. Det 

visade sig ändå att företagen förespådde att åtgärderna ledde till lönsamhet för företaget. De 

förändringar som företagen upplevde vara svåra att mäta men gav ändå positiva konsekvenser, 

innebar social gemenskap och medförde en positiv attityd på arbetsplatsen.  

 

Svar på fråga 6 (se tabell 2). På vilket sätt kan hälsosatsningarna avläsas? Antal (n) samt 

procentuell (%) fördelning på följder av hälsofrämjande åtgärder på företagen. 

 

Av 34 företag rapporterade 19 stycken (53 %) att mätbara följderna av hälsosatsningarna blev 

 

 
Tabell 2. Resultat av hälsofrämjande åtgärder. n (%).  

Lägre sjukfrånvaro 19 (53 %) 

Bättre hälsa 5 (14 %) 

Ökad produktivitet/effektivitet 4 (12 %) 

Färre arbetsskador 2 (6 % ) 

Inga/blankt 11 (31 %) 
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Det framkom att sjukfrånvaron var det främsta mätbara resultatet på hälsosatsningarna. De 

flesta företagen såg positivt på att investera i hälsofrämjande åtgärder och att detta ledde till 

friskare arbetstagare och lönsamt företag. 

 

 

 

Resultatet i studien visar även att produktiviteten och effektiviteten ökar i flera företag. I 

praktiken visar det att hälsofrämjande åtgärder bidrar till ett lönsammare företag. 

 

produktiviteten och minskat övertiden. Dvs. ett vinnarläge både för företaget och individen. 

Kostnadsmässigt handlar detta om ca en miljon i mindre utgifter för övertid och minskad 

 

 

Uppfattning av hälsofrämjande åtgärder 

 

Svar på fråga 4 (se tabell 3). Hur uppfattar ni att hälsosatsningarna har upplevts av 

personalen? Antal (n) samt procentuell fördelning av uppfattning om hälsofrämjande åtgärder 

hos arbetstagarna. Uppdelat på antal anställda på företaget. Mycket positivt till mycket 

negativt  från vänster till höger. De flesta av företagens anställda upplevde åtgärderna som 

positiva enligt kontaktpersonen på företaget. De anställda på 53 % av företagen ansågs 

uppleva de hälsofrämjande åtgärderna som positiva och 38 % som mycket positiva.  
 

Tabell 3. Allmän uppfattning om arbetstagarnas syn på hälsofrämjande åtgärder. 

Anställda Mycket 

positivt 

Positivt Varken 

positivt/ne

gativt 

Negativt Mycket 

negativt 

n 

<20 0  1 (3 %) 1 (3 %) 0 0 2 (6 %) 

20<50 4 (12 %) 2 (6 %) 0 0 0 6 (18 %) 

50<100 5 (15 %) 7 (21 %) 2 (6 %) 0 0 14 (41 %) 

100> 

 

4 (12 %) 8 (24 %) 0 0 0 12 (35 %) 

Totalt 13 (38 %) 18 (53 %) 3 (9 %) 0 0 34 (100 %) 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 

 

För att undersöka hur stora och medelstora företag i Halmstad kommun arbetar 

hälsofrämjande, utformades en enkät. En enkätstudie ansågs lämplig då det därigenom skulle 

vara möjligt att samla information från ett stort antal företag och resultatet därigenom skulle 

bli mer generaliserbart. Innan enkäten skickades ut till informanterna testades enkäten på ett 

företag i Göteborg.  

 

På fråga ett i enkäten (se bilaga 2) skulle antalet anställda anges och vid bearbetning framkom 

att dessa svar inte överensstämde helt med den listan från Halmstad Näringsliv över antalet 

anställda på företag i Halmstad kommun som använts. Enstaka företag uppgav att de endast 

hade mindre än 20 anställda trots att enligt listan hade mer än 50. Troligtvis ingår dessa 

företag i en stor koncern. En annan anledning kan vara att informanten har hänvisat till en 

avdelning. Receptionisten på företagen kopplade författarna till ansvarig för hälsa och 

arbetsmiljö. Hon/han kan ha påverkat val av informant.  

 

Vissa oklarheter framkom i fråga fem angående mätbara resultat. Många svarade att de inte 

hade några mätbara resultat men svarade ändå på fråga sex där de skulle nämna några 

exempel på mätbara resultat. Oklarheter i frågeformuleringen kan ha påverkat 

svarsfrekvensen och enkätens validitet.  

 

Ett större urval skulle eventuellt vara önskvärt, men eftersom företagen skulle vara så pass 

stora att de hade ekonomiska förutsättningar att satsa på hälsofrämjande åtgärder begränsades 

studien till de företag som hade med mer än 50 anställda i Halmstad kommun. Författarna 

ansåg att en kvantitativ studie var den mest relevanta för syftet. Listan från Halmstad 

Näringsliv var inte uppdaterad då flera företag hade gått i konkurs, detta gör också att urvalet 

blev mindre än vad som var tänkt från början.  

 

För att få så utförliga svar som möjligt var flera av frågorna öppna. Detta tillvägagångssätt 

gav mer information eftersom informanterna inte blev styrda av svarsalternativ utan gjorde att 

svaren fick en stor bredd och författarna fick en större inblick i företagets hälsofrämjande 
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åtgärder. Enkäten bestod även utav slutna frågor såsom ja- nej frågor, och frågor med 

graderade svarsalternativ från mycket positivt till mycket negativt. En nackdel med de öppna 

frågorna var att det blev svårare att analysera data och beräkna eventuella samband. Det 

positiva med att blanda öppna och slutna frågor var att informanterna fick möjlighet att 

fundera och reflektera över svaren på frågorna. En del informanter kan ha upplevt stress och 

tidsbrist vid svar av enkäten. Detta kan ha betydelse för hur noggranna informanterna varit 

och även påverkat studiens reliabilitet. Enkätsvaren gav en varierad syn på det hälsofrämjande 

arbete som förekommer på företag i Halmstad kommun. De informanter som valde att inte 

svara på enkäten kunde förmodas vara ointresserad av hälsofrämjande åtgärder och inte anse 

det hög prioriterat för företaget. Det kunde även vara så att informanten ansåg att företaget 

inte arbetar tillräckligt hälsofrämjande. Studien visar ändå ett stort intresse av att arbeta 

hälsofrämjande på arbetsplatsen. 

 

 

Resultatdiskussion 

 
Resultatet i denna studie visade att företagen var positiva till att arbeta hälsofrämjande. Det 

som företagen satsade mest på var friskvårdsbidrag och ergonomiska åtgärder. Det är viktigt 

att chefen tar initiativ till det eftersom hon/han har ett stort ansvar för en god arbetsmiljö. 

Många sjukskrivningar beror på ryggproblem (Helander, 2006) och det är därför viktigt för 

företaget att arbeta för en ergonomisk arbetsplats. Vidare menar Helander (2006) att många 

belastningsskador beror på dålig arbetsställning, monotont och ensidigt arbete, detta skulle 

kunna förebyggas genom ergonomiska åtgärder som majoriteten av företagen i studien 

vidtagit. Utbildning på arbetsplatsen har betydelse för att skapa en trivsam och säker 

arbetsmiljö (Westmorland, Williams, Amick, Shannon & Rasheed, 2005). Vidare visar 

resultatet från denna studie att olika utbildningar erbjöds för de anställda, till exempel 

utbildning i ergonomi. Arbetstagarna får då insikt om hur viktigt det är att arbeta på ett 

ergonomiskt korrekt sätt i förebyggande syfte. Risken finns att individen inte agerar förrän de 

redan har smärta och då kan det vara för sent. I tidigare forskning visar Williams, 

Westmorland, Lin, Schmuck & Creen (2007) att ergonomiska åtgärder bidrar till mindre 

skador och ett effektivt företag.  
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För att minska de ökade sjukskrivningarna i samhället behövs hälsosatsningar göras på 

företaget så som, fysisk aktivitet, bättre kostvanor, social gemenskap och kunskap om bästa 

arbetsteknik och arbetsställning. Nu för tiden rör sig människan mindre till följd av att 

vardagen blivit allt mer bekväm och detta bidrar till höga kostnader för samhället. Det visar 

sig i en samhällsekonomisk kostnadsanalys att fysisk inaktivitet i USA utgör 2,5 % av hälso- 

och sjukvårdsbudgeten. Detta problem finns även i andra länder med modern livsstil (Coldits, 

1999).  
 

Att arbeta med hälsofrämjande åtgärder ligger rätt i tiden eftersom samhället blir allt mer 

stillasittande (Andersson, Johrén & Malmgren, 2004). Förr i tiden behövdes inte dessa 

åtgärder eftersom det var ett arbetarsamhälle och människor var i rörelse dagligen. Det går 

inte att påverka samhällets utveckling men det går att arbeta hälsofrämjande med de 

förutsättningar som finns. 

 

Det är en utmaning att nå ut till alla arbetstagare och bryta beteendemönster. Därför är det 

viktigt för företagen att motivera och inspirera alla arbetstagare till fysisk aktivitet. I vissa 

företag utarbetades olika hälsomål. Ett gemensamt mål skapar gemenskap och motiverar 

individen till en bättre prestation och en hälsosammare livsstil. I studien framkom att 

friskvårdsbidraget inte utnyttjades av alla arbetstagare. En faktor till detta kan vara tidsbrist, 

okunskap och ointresse. Men det är ändå mycket positivt att så många företag (86 %) satsar på 

friskvårdsbidrag eftersom fysisk aktivitet har många positiva konsekvenser. Det är inte endast 

det fysiska välbefinnandet som påverkas av fysisk aktivitet utan även det psykiska och 

sociala. Fysisk aktivitet ger också individen chans till att bli del i ett socialt nätverk och ökar 

möjligheterna till god hälsa. Fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande hör ju samman och 

påverkar hälsan enligt WHO:s definition (Ewles & Simnett, 2003). 

 

Massage som hälsofrämjande åtgärd erbjöds de anställda på 18 av de 34 företagen. Det var 

fyra (11 %) av företagen som rapporterade att de investerat i massagestol på arbetsplatsen. 

Det är bra eftersom arbetstagarna under raster får möjlighet att använda stolen. Enligt 

Cambron, Dexherimer, Coe & Swenson (2007) är massage effektiv i förebyggande syfte. 

Massage ökar blodcirkulation och det visas vara effektivt vid ensidigt och monotont arbete 

(Cambron, Dexherimer, Coe & Swenson, 2007).  
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Tre företag erbjöd tobaksavvänjningskurser vilket kan anses vara bra eftersom det ger 

arbetstagaren en chans till att bli rökfri. Två företag hade rökrum på arbetsplatsen, vilket är 

förvånade eftersom rökning är den största källan till ohälsa (Wiking & Lindström, 2005). Ett 

av dessa två företag angav att de ska bli rökfria vid årsskiftet 2009. Eftersom rökning har varit 

förbjudet på allmänna platser inomhus i flera år var det förvånande att det fortfarande 

förekommer inomhus på arbetsplatser.  

 

Resultaten visade att många företag hade regelbundna hälsokontroller. Om hälsokontroller 

inte hade erbjudits kanske den enskilde individen inte gjort någon hälsokontroll på grund av 

tidsbrist och ekonomi. Vid hälsokontroll blir individen medveten om dess nuvarande 

hälsotillstånd och kan då satsa på individuella framsteg till bättre hälsa. Arbetstagarna på flera 

företag hade reducerade priser hos naprapat, läkare, sjukgymnast, kiropraktor och psykolog. 

Detta kan ses som en stor fördel hos arbetstagarna eftersom det är mer tillgängligt och 

billigare. Har en individ problem är det viktigt att det uppmärksammas och att den sjuka få 

hjälp fort och på bästa sätt. 

 

Några av de upplevda hindren för hälsobefrämjande arbete som rapporterades var tidsbrist, 

ekonomiska faktorer och arbetstagarnas brist på motivation. Att arbeta hälsofrämjande måste 

ses som ett långsiktigt projekt, vilket kan vara svårt att inse. Ofta vill man se goda resultat 

med en gång. Därför är det viktigt att ha kunskap om hur viktigt och lönsamt det är för 

företagen att i längden arbeta hälsofrämjande.  

 

Få företag uppgav att de erbjöd frukt till arbetstagarna. Detta är annars en enkel åtgärd för att 

arbeta hälsofrämjande. Ett hinder till att servera frukt till arbetstagarna kan vara att det kan 

anses dyrt. Ett förslag kan då vara att arbetstagarna betalar några kronor för varje frukt och att 

företaget står för resterande kostnad. 

 

 

 

 

Konklusion 
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De vanligaste hälsofrämjande eller sjukdomsförebyggande åtgärderna var friskvårdsbidrag, 

ergonomiska åtgärder och företagshälsovård. Konsekvenser som lägre sjukfrånvaro och bättre 

hälsa gick att avläsa på flera företag. Det fanns även hinder för hälsofrämjande åtgärder 

såsom, tidsbrist, ekonomi och brist på motivation hos arbetstagarna.  

 

Implikation 
 

För att förbättra arbetet med hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen kan det vara en stor 

fördel att satsa på utbildning och information om hälsa och ergonomi både till den ansvarige 

på respektive företag och till de anställda. Det kan ge en större inblick i hur viktigt det är med 

hälsofrämjande åtgärder och dess konsekvenser.  

 

En kvalitativ studie där hälsoansvariga på företaget ingår, skulle vara en intressant fortsättning 

av denna studie för att få en förståelse och inblick i vilka strategier och metoder de använder 

och hur de bemöter varje arbetstagare utefter deras behov. 

 

Som komplement till denna studie, kan det vara intressant att vända sig till arbetstagarna och 

undersöka hur de upplever de hälsofrämjande åtgärderna. En sådan studie kan i sin tur utgöra 

grunden för framtida interventioner på företag.  
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Till chef med speciellt ansvar för hälsa och arbetsmiljö 
 
Vi är två studenter som läser Folkhälsovetenskap vid Högskolan i Halmstad och som är 
speciellt intresserade av hälsofrämjande åtgärder på företagsnivå. Den bifogade enkäten har vi 
skickat till alla stora och medelstora företag i Halmstads kommun.  
 
Den information vi får in kommer efter sammanställning utgöra grunden för vår C-uppsats i 
Folkhälsovetenskap. Alla data kommer att hanteras konfidentiellt och företagets namn 
kommer inte att finnas med i något sammanhang. 
 
Vi är tacksamma om ni besvarar enkäten inom en vecka, eftersom detta underlättar för vårt 
fortsätta arbete. Den besvarade enkäten skickas via e-mail eller med post till någon av oss. 
(Via e-mail: Obs! Spara först enkätfilen. Fyll därefter i svaren på frågorna och spara igen. 
Bifoga filen med ert svars e-mail till oss). 
 
 
Tack på förhand! 
 
Vi skickar sammanställningen av enkätsvaren till er i sommar. 
 
Men vänliga hälsningar 
 
Elin Ohlsson 
c/o Kristina Brembrog 
Westmansgatan 15 
302 38 Halmstad 
073-924 04 54 
eliohl06@student.hh.se 
 
Hanna Andersson 
Hallandsgatan 30 
302 36 Halmstad 
076-217 51 96 
hanand06@student.hh.se 
 
 
 
 

Handledare:  
Louise Silwer 
Sektionen för Hälsa och 
Samhälle 
Högskolan i Halmstad 
301 85 Halmstad 
louise.silwer@hh.se 
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Bilaga 2 
 
Enkät angående hälsofrämjande arbete på företagsnivå 
 
 
1. Hur många är anställda på företaget? 
 
 
2. Vilka hälsofrämjande och samtidigt sjukdomsförebyggande åtgärder för 
personalen har ert företag vidtagit de senaste fem åren? 
    (t ex ergonomiska åtgärder, nya arbetsmetoder, övrig arbetsmiljö,  
     friskvårdsaktiviteter, företagshälsovård, måltider, rökfri arbetsplats, stresshantering,  
     annat, inget särskilt) 
 
 
 
 
 
a) Hälsobefrämjande åtgärder på arbetstid? 
 
 
 
 
 
b) Stöd till hälsobefrämjande aktivitet utanför arbetstid? 
 
 
 
 
 
3. Nämn några faktorer som kan utgöra eller har utgjort hinder för ert företags 
avsikt att med speciella åtgärder främja personalens hälsa.  

 
 
 
 
 
 
4. Hur uppfattar ni att hälsosatsningarna har upplevts av personalen? 
      

 Mycket positivt      Positivt        Varken positivt eller negativt     Negativt     Mycket negativt 
 
 
 



Högskolan i Halmstad 
Idrottsvetenskapliga programmet 
2008-10-08 
 
5. Finns det några mätbara resultat av hälsosatsningarna? 
 

Ja  Nej  Vet ej 
 
 
6. På vilket sätt kan dessa avläsas? 
(t.ex. sjukfrånvaro, läkarbesök på arbetstid, produktivitet, skador, annat) 
 
 
 
 
 
7. Upplever ni positiva konsekvenser som är svåra att mäta? 
(t.ex. social gemenskap, attityder, annat) 
 
 
 
 
 
 
8. Tror ni att hälsosatsningarna har medfört/kommer att medföra ekonomiska 
konsekvenser för företaget? 
 

Ja Nej       Vet ej 
 
På vilket sätt? 
 
  
 
 
 
Posta eller e-maila den ifyllda enkäten så snart som möjligt. 
Tack för din medverkan! 


