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Sammanfattning 

 

Nyckelord: Hälsopromotion, ledningsstrategi, kontroll  

Samhället har under de senaste årtiondena inriktat sig allt mer på hälsa. Även inom arbetslivet 

finns ett stort intresse för organisationers arbete med hälsopromotion. Denna kandidatuppsats 

studerar hur hälsopromotion kan användas som en ledningsstrategi. För att uppnå syftet med 

studien och besvara tillhörande forskningsfråga valde jag att göra en fallstudie på en 

organisation med ett utpräglat hälsofrämjande arbete. Det empiriska materialet som samlats in 

analyserades utifrån kritisk organisationsteori och Alvesson och Willmotts teori om 

identitetskonstruktion. Studiens resultat visar att hälsofrämjande insatser inte bara är ett sätt 

för organisationer att få friskare medarbetare utan även ett sätt att konstruera medarbetarnas 

identitet genom att få dem att identifiera sig med organisationen. Hälsopromotion kan i termer 

av kontroll därmed fungera som ett verktyg för att styra personalen i önskad riktning.  
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1. Inledning 

 
Under de senaste årtiondena har samhället inriktat sig allt mer på hälsa och välmående. Även 

inom arbetslivet finns ett stort intresse för organisationers arbete med hälsopromotion.  

Litteraturen framhåller det inte sällan som något positivt, utöver individens hälsa, för 

företagens lönsamhet (SOU 2009:47). Det finns flera utredningar som visar att bra arbetsmiljö 

leder till ökat välmående. Att personalen mår bra leder i sin tur till ökad arbetsprestation, 

närvaro och kvalitet (Holmqvist & Maravelias 2008:104). I förlängningen bidrar ett gott och 

systematiskt arbetsmiljöarbete även till minskade samhällskostnader i form av färre 

sjukskrivningar och kortare rehabiliteringar (Holmqvist & Maravelias 2008:104). I den 

svenska folkhälso- och arbetslivspolitiken finns således goda ambitioner kring hälsa och 

arbetsvillkor. Arbetsgivaren har ett ansvar att aktivt förebygga och hantera ohälsa på 

arbetsplatsen (Arbetsmiljölagen 1977:1160, 3 kap 2 §). Företag som inte lever upp till kraven 

uppmärksammas och drabbas av både sociala och juridiska sanktioner. Att satsa på de 

anställdas hälsa ses idag mer som en investering än en kostnad (Arbetsmiljöverket, 2014).  

Förutom att värna om de anställdas hälsa kan hälsopromotion vara ett verktyg för 

organisationen att styra sin personal. På arbetsplatser ser man idag allt från gemensamma 

träningspass på arbetstid till hälsoutmaningar på fritiden. Ju större belöningen är, desto större 

blir den relativa bestraffningen av att inte delta i verksamhetens hälsoarbete. Insatserna riktar 

sig därmed inte enbart till hur arbetstagaren mår och vad den gör på sin arbetstid utan även 

hur denne spenderar sin fritid (Holmqvist & Maravelias 2011:44).  

Organisationens arbete med hälsopromotion kan visa tecken på normativ styrning vilken går 

ut på att forma sina anställda internt för att säkerställa att deras övertygelser och värderingar 

är i linje med organisationens (Fleming & Sturdy, 2009). Ett sätt för organisationen att styra 

insidan hos sina anställda är att påverka de anställdas identiteter. Det kan fungera som ett 

kontrollverktyg att utveckla individers identitet eller självbild som stämmer överens med 

organisationens mål (Alvesson & Willmott, 2002). Det rör sig därmed om en mindre synlig 

kontroll som används för att organisationen ska uppnå sina mål. Identitetsreglering är en 

betydelsefull och stark variant av kontroll inom organisationer som ännu inte är tillräckligt 

utforskad (Alvesson & Willmott, 2002).  

Hälsa tycks vara ett ämne som ligger bortom de gränser och intressemotsättningar som annars 

karaktäriserar det svenska arbetslivet. Om arbetsgivare försökt påverka sina anställdas 
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privatliv vad gäller andra områden hade vi troligen reagerat annorlunda. Förmodligen hade vi 

sett det som en otillbörlig manipulation och överskridande av befogenheter. Det är därför 

intressant att studera om den mätbara hälsan blivit ett nytt sätt att kontrollera medarbetarna.   

1.2 Syfte och frågeställning 

Det är svårt att vara kritisk mot en arbetsgivare som värnar om sina medarbetares hälsa. Det 

många kanske inte tänker på är vad de har för konsekvenser utöver de positiva som ofta 

nämns. Med utgångspunkt i den bakgrund som har presenterats är syftet att undersöka hur 

hälsopromotion kan förstås i termer av kontroll och fungera som en identitetsskapande metod 

för att styra sina anställda att identifiera sig med organisationen.  

Syftet preciseras i mina frågeställningar och det jag vill försöka besvara är följande: 

- Hur används hälsopromotion som ett sätt för att få individen att identifiera sig med 

organisationen?   

- Hur kan hälsopromotion användas för att styra personalen?  

1.3 Disposition  

Följande del behandlar den tidigare forskning som finns på området och som har relevans för 

studiens syfte. Därefter redogörs de teorier som ligger till grund för studien. Under det fjärde 

avsnittet motiveras de metodval som gjorts och hur bearbetningen av material har gått till. 

Vidare redovisas de resultat som materialet genererat. Studien avslutas med en diskussion 

kring resultatets praktiska konsekvenser.  

2. Tidigare forskning 

 

Det här kapitlet ger en inblick i tidigare forskning som behandlar olika typer av makt, kontroll 

och personalstyrning. Det finns omfattande forskning inom området styrning och följande 

redogörelse är därmed begränsad. Avsikten är att förmedla en överblick kring forskningen 

med relevans för studiens syfte och teoretiska ramverk. Min förhoppning är att få en djupare 

förståelse kring hur hälsopromotion idag kan användas som en effektiv ledningsstrategi 

genom att undersöka hur styrningen historiskt förändrats.  Inledningsvis ges en kort bakgrund 

kring organisationsstyrning i stort. Därefter redogörs hur styrningen har förändrats och hur 

organisationskulturen idag tycks spela en avgörande roll. Slutligen presenteras den 

hälsopromotiva diskursen och tidigare forskning som finns kring hälsopromotion.  
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2.1 Styrsystem   
 

Styrning och kontroll har sedan länge varit centralt inom organisationsteorin. Enligt den 

konventionella uppfattningen är styrning ett verktyg för att underlätta ledares beslutsfattande 

(Chenhall, 2003). Det innefattar alla de åtgärder som ledningen i en organisation vidtar för att 

påverka dess processer och resultat. Styrsystemen används med andra ord för att öka 

sannolikheten att medarbetarna agerar och beter sig på ett önskvärt sätt för att uppnå 

organisationens mål (Flamholtz & Hua 2002). Det finns flera olika begrepp för att beskriva 

ledningens agerande: styrning, kontroll och koordinering. Vissa former är mer populära än 

andra och en del argumenterar för att det finns en historisk förändring i formerna för styrning. 

Barley och Kunda (1992) menar att organisationsstyrningen förändrades i takt med att 

kontorsarbeten blev vanligare. Motivet bakom förändringen var att ledare skulle få bättre 

kontroll genom att utöka sitt fokus från beteenden till att även fokusera på tankar och känslor. 

Genom att fokusera på de moraliska värdena skulle den mest subtila formen av styrning 

uppnås.  

2.2 Från byråkratisk till post-byråkratisk styrning 

 

Sociologen Weber använde en metafor för att byråkratiseringen skulle fånga människor i en 

järnbur, från vilken de inte kunde ta sig ur. Han menade att byråkratin var den 

organisationsform som skulle bli en norm och att människor därigenom skulle förlora sin 

livsglädje. Han problematiserade att byråkratiska organisationer fokuserade på regler och 

rationalitet och gick miste om de moraliska värdena (Weber citerad i Barker 1993:116-117).  

Weber är inte ensam om att ha kritiserat byråkratin som ledningsstrategi. Termen används 

ofta i nedsättande bemärkelse och den analys som inriktas på byråkratins maktposition i 

samhället brukar se byråkratin som ett styrsystem vid sidan av demokrati och sociala 

normsystem (Paul Du Gay, 1994). Olika vetenskapliga discipliner lägger tyngdpunkten på 

olika problem. Det huvudsakliga argumentet är att det byråkratiska kontrollsystemet inte 

inkluderar individernas personligheter och intressen (Paul Du Gay, 1994). 

De senaste årtiondena har det skett en omstrukturering där många organisationer gått från en 

hierarkisk och byråkratisk styrning till ”post-byråkratisk styrning”. En stor del i förändringen 

är att många företag idag har en decentraliserad styrning. Det innebär att individen får större 

ansvar och i högre grad inkluderas i organisationens beslutsfattande (Barker, 1993). 

Övergången från hierarkiskt ledarskap kan å ena sidan ses som ett sätt att reducera regler och 
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rutiner vilket skapar förutsättningar för ökad självständighet. Å andra sidan visar studier att 

det ger utrymme till en annan form av kontroll genom att individen styrs att ta till sig 

organisationens värderingar och målsättningar (Holmqvist & Maravelias 2008:119). 

Barker (1993) ger i sin artikel Tightening The Iron Cage Concertive Control in Self-Managing 

Teams en etnografisk redogörelse för hur organisationers ledningsstrategier förändrats. Han 

menar att kontrollen av medarbetare inte försvunnit utan förflyttats från byråkratisk kontroll 

till gruppkontroll. I sin studie visade det sig att medarbetarna i den berörda organisationen 

uppfattade att de blivit mer kontrollerade efter omorganiseringen. Det självstyrande teamet 

som skapats tog tillsammans över ansvaret som deras chef tidigare hade. De normer och 

värderingar teamet skapat blev med tiden tydliga regler som starkt kontrollerade och styrde 

deras arbete. Även Goffman (2009) menar att kontrollen i postbyråkratiska organisationer har 

flyttats från direkta regler till informella regler som styrs av normer och värderingar. Den 

gemensamma kontrollen har utvecklats till en ny form av kontrollmekanism och företagens 

medarbetare är på så sätt inte är frigjorda från kontroll.  

Vad gäller hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatser innebär dessa sällan ett tvång för 

individen samtidigt som friheten för den anställdas val på olika sätt blir reglerad. Ledningen 

uppmuntrar till en hälsosam livsstil och kollegiet skapar gemensamt spelregler och normer 

vilka förmedlas som ett givet sätt att förhålla sig till. Det rör sig om en mindre synlig kontroll 

och ett arbetssätt vilket inkluderar individens personlighet och intressen och därmed slipper 

undan den kritik som andra traditionella styrsystem kan få. Utifrån vad som beskrivits ovan 

kan hälsopromotion förstås som ett effektivt styrmedel som används i postbyråkratiska 

organisationer.  

2.3 Målstyrning och mentorskap  
 

Olika styrningstekniker som berör kontroll och disciplinering har en betydande roll i hur 

individer kan förstås och styras. Covaleski och hans kollegor (1985) genomförde sammanlagt 

180 intervjuer med medarbetare på revisionsbyråer för att studera den moderna 

verksamhetsstyrningen. Utifrån dessa intervjuer kunde de fastställa två olika typer av 

styrningstekniker: målstyrning och mentorskap. Teknikerna användes för att styra de anställda 

till att bli disciplinerade och självgående medarbetare vars språk, livsstil och värderingar 

skulle stämma överens med organisationens uppsatta mål. Målen fungerade som ett kontrakt 

mellan medarbetaren och organisationen i syfte att öka den anställdes motivation. Genom 

mentorskap påverkades de anställdas identiteter ytterligare. Individer tog efter varandra i 
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fråga om normer och värderingar. I förlängningen ledde det till att individen uppfattade 

organisationens krav som sina egna.  

2.4 Organisationskultur  

 

Förutom målstyrning och mentorskap tycks även organisationskulturen ha en betydande roll i 

post-byråkratiska organisationer (Holmqvist & Maravelias 2008). Det finns en rad olika 

definitioner och enligt Henning Bang (1999), forskare på området, kan begreppet tolkas 

utifrån olika dimensioner. För att ge klarhet i begreppet har Bang framtagit en allmän 

definition.  

Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 

verklighetsuppfattningar som utvecklats i en organisation när medlemmarna samverkar med varandra 

och omvärlden (Bang, 1999:24). 

Flera forskare delar Bangs definition av organisationskultur, däribland Mats Alvesson (2002). 

Organisationer har idag en styrningsambition som inriktar sig på individens sociala identiteter 

i förhållande till organisationens målsättningar och värderingar. Allt fler utvecklar och styr 

genom en stark organisationskultur (Alvesson & Wilmott, 2020). Styrning med 

organisationskultur som utgångspunkt innebär även att individer rekryteras baserat på deras 

sociala egenskaper och hur väl man passar in i företagskulturen (Alvesson & Willmott, 2002). 

För ett företag med ett tydligt hälsofokus skulle det innebära att företaget rekryterar personal 

med en redan hälsosam livsstil. En studie gjord vid Karlstad universitet (Huzell & Lundberg, 

2010) visar att det är en vanlig företeelse.  

Enligt studien ville så många som nio av tio arbetsgivare ha anställda med god fysik. Sju av 

tio sa sig även välja bort överviktiga personer i sin rekrytering. Studiens resultat visar hur 

utbredd hälsotrenden är i det svenska arbetslivet och att hälsa tycks spela en avgörande roll 

för organisationskulturen i många företag. 

Bruzelius och Skärvad (2017) hävdar att styrning som är förankrad i organisationskulturen 

blir mer effektiv. Istället för ett ”rätt sätt” att styra är det vanligare med tekniker och 

styrmodeller som anpassas till organisationens filosofi och företagskultur. Företagets 

värderingar blir således en central utgångspunkt som formar vilka metoder och verktyg som 

används i styrningen.  
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2.5 Hälsopromotion  
 

Hälsopromotion på arbetsplatsen är en strategi för att förbättra hälsa och välmående bland de 

anställda (Richter et al., 2010). Nutbeam (1998) beskriver det som ett verktyg för att få 

människor att kollektivt vidta åtgärder som kan stärka deras förmågor och färdigheter, både 

individuellt och tillsammans i gruppen. Andelen företag som använder sig av hälsofrämjande 

arbete har ökat markant (Ulmer & Groeben, 2005). Gemensamt för en stor del av tidigare 

forskning är det organisatoriska perspektivet på hälsofrämjande insatser. Flera studier 

kommer fram till att ett väl implementerat hälsoarbete bidrar till minskade kostnader. Fokus 

riktas därmed framförallt på de företagsekonomiska aspekterna. Forskningen tyder på att 

hälsofrämjande arbete är ekonomiskt lönsamt samtidigt som dess effekter är svåra att 

utvärdera (Nutbeam, 1998). 

Genom att sammanställa resultat från totalt 46 forskningsrapporter utreder en grupp forskare 

hur framgångsrik hälsopromotion på arbetsplatser egentligen är (Kuoppala et al. 2008). Deras 

sammanställning visar att hälsopromotion ökar psykiskt välmående men däremot inte fysiskt 

välmående. Goetzel et al. (2014) undersöker vidare vad som avgör huruvida hälsofrämjande 

promotion på arbetsplatser fungerar eller inte. Han kom fram till att en förutsättning för att 

lyckas med promotion är att sådana program byggs på en kultur som stödjer individerna. Han 

menar vidare att programmen bör utformas på sådana sätt att de medför ett positivt inflytande 

på hälsobeteenden och positiva ekonomiska resultat för arbetsgivaren. Om programmen 

utformas på rätt sätt resulterar det i lägre sjukfrånvaro vilket i sin tur leder till minskade 

kostnader för organisationen (Goetzel et al., 2014). Andra amerikanska forskare (2010) visar 

genom en meta-analys att för varje dollar som en amerikansk organisation spenderar på 

hälsofrämjande insatser, minskar deras kostnader kopplade till sjukfrånvaro med nästan tre 

gånger så mycket. Hälsofrämjande insatser bör därmed vara något som organisationer tar 

hänsyn till vid budgetering (Baicker et al., 2010).  

Oavsett de faktiska hälsoeffekterna så har ett aktivt hälsoarbete en positiv inverkan på 

organisationen i form av ökad attraktionskraft på arbetsmarknaden. Hälsoarbetet får 

arbetsgivaren att framstå som mån om sin personal vilket blir en konkurrensfördel. Det 

hälsofrämjande arbetet kan därför användas som ett verktyg för att både locka till sig ny 

personal och för att behålla befintlig personal (Zwetsloot et al., 2010).  

Publikationer om hälsopromotion tenderar att fokusera på just positiva effekter för företag och 

anställda. Holmqvist och Maravelias (2006) utmanar flera etablerade sanningar i dagens 



7 
 

samhälle om relationen mellan hälsa och arbete. Utifrån aktuell forskning analyserar de 

kritiskt hälsoinriktade aktiviteter i arbetslivet. Liksom Covelaski och Baker menar de att post-

byråkratiska organisationer har en styrningsambition som inriktar sig på individers känslor 

och sociala identiteter i förhållande till organisationen. Att arbeta hälsofrämjande inom 

företaget kan vara ett verktyg för att skapa en stark organisationskultur och styra 

medarbetarna. De menar vidare att det finns en risk att individens privatliv och arbetsliv slås 

samman i postbyråkratiska organisationer vilket leder till stress och utbrändhet. 

3. Teoretiskt ramverk 
 

I kapitlet som följer presenteras det teoretiska perspektiv som används i studien. Den teori 

som valts för att analysera fenomenet är kritisk organisationsteori med fokus på normativ 

kontroll. Utifrån den tidigare forskning som presenterats ovan tycks organisationskulturen 

idag spela en avgörande roll i företags styrningsarbete. Enligt kritisk organisationskultur är 

organisationskulturen ett medel för normativ styrning som stärker den gemensamma 

identiteten i organisationen (Flemming & Sturdy, 2009). Teorin bidrar därmed till ett 

intressant perspektiv för att besvara studiens syfte. En person vars tankar har haft stort 

inflytande för den kritiska organisationsteorin och senare även teorier om normativ kontroll är 

Michel Foucault. Kapitlet inleds därför med hans syn på makt och styrning. Längre fram i 

avsnittet redogörs Alvesson & Willmots teori om identitetskonstruktion. Teorin bidrar med ett 

perspektiv på kontroll och hur organisationskulturen påverkar individen.  

3.1 Makt   

Foucault hade en önskan att förstå maktrelationen och var kritisk till den syn på makt som 

dominerat. Han menade att makt är relationell, vilket innebär att den uppenbarar sig när den 

utövas. Makt kan på så sätt inte sägas vara kopplad till en särskild institution. Makt finns på 

alla nivåer och genom olika dimensioner (Foucault, 1987/93). 

Den tidigare övervakningen och maktutövningen visade sig inte sällan i form av exkludering 

och hämnd. Numera vill man istället åt själen och främst handlar det om arbetskraft (Foucault, 

1987/93). Foucault menar att det rör sig om en politisk teknologi för att fostra kropparna till 

ett specifikt syfte (Foucault, 1987/93). Foucault talar om panopticon vilket innebär 

självövervakning. För att beskriva den generella maktutövningen i samhället använder han 

fängelser som metafor. Han beskriver det som en institution konstruerad på så sätt att 

människorna är ständigt övervakade. Genom en specifik ljussättning skulle det vara omöjligt 
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för de intagna att se övervakarna (Foucault 1987/1993). Känslan av att vara eventuellt 

övervakad gör att den intagne börjar kontrollera sig själv och en form av självövervakning 

utvecklas. I dagens samhälle kan panopticon gestaltas genom ny teknik, exempelvis 

övervakningskameror, men begreppet används ofta som metafor i olika sammanhang 

(Nilsson, 2008). Vad gäller hälsopromotion kan panopticon exempelvis handla om att 

personalen kontrollerar sig själva genom att träna på fritiden och genomgår hälsotester. 

Ett annat begrepp inspirerat av Foucaults syn på makt är governmentality. Ezzamel och Reed 

(2008) menar att makt enligt Foucault inte handlar om att förbjuda vissa tillvägagångssätt utan 

snarare om att skapa personligheter som agerar utifrån en reglerad frihet. McKinlay och Pezet 

(2010) skriver att governmentality refererar till en syn där fokus ligger på hur människor ska 

leda sig själva. De menar vidare att denna styrning är indirekt. Mål kan sättas upp men själva 

agerandet kräver ett frivilligt agerande hos deltagarna. När personal tar anställning accepterar 

de organisationens villkor och de värderingar som verksamheten bygger på. Att välja att vara 

en del av organisationen är ett ställningstagande från individens sida. Tankesättet går i linje 

med de studier som gjorts på styrningen i postbyråkratiska organisationer. Kontrollen har inte 

försvunnit utan snarare utvecklats till en ny form (Goffman, 2009).  

McKinley et al. (2012) menar att Foucaults arbete och tankar har haft storinverkan på 

diskussioner om arbete, organisation och identitet. Även Flemming och Spicer (2003) menar 

att Foucaults analyser har haft stor inverkan på organisationsstudier då de har gett en mer 

preciserad insyn i begreppen makt och subjektivitet.  

3.2 Normativ kontroll 

 

Fleming & Sturdy menar att normativ styrning handlar om att skapa gemensamma attityder, 

övertygelser och värderingar bland anställda (Fleming & Sturdy, 2009). De menar vidare att 

det handlar om att påverka de anställdas föreställningar om sin verklighet och sig själva. 

Tanken är att de anställda i längden kommer att bete sig på det sätt som organisationen anser 

är önskvärt genom att forma de anställdas förståelse och tankar på ett visst sätt (Alvesson & 

Willmott, 2002). Genom normativ styrning kommer de anställda inkorporera organisationens 

målsättningar vilket medför effektivitet och flexibilitet hos organisationen (Fleming & Sturdy, 

2009).  Alvesson & Sveningsson (2012) menar att den normativa styrningen kan ses som en 

manipulativ styrning. Verksamheter försöker med normativ styrning ändra eller forma 

medarbetarens verklighetsuppfattning. Att normativ styrning skulle ersätta tidigare styrformer 
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menar Kärreman och Alvesson är felaktigt. Det är snarare så att den normativa styrningen 

kompletterar de former som redan finns (Kärreman & Alvesson, 2004).  Normativ styrning 

sker enligt Alvesson & Sveningsson (2012) genom två huvudsakliga metoder; rekrytering och 

identitetsreglering. Rekryteringen påverkas dels genom att företaget attraherar en viss kategori 

av medarbetare, dels genom att företaget aktivt väljer personer som man tror passar in i 

företagskulturen. Det stämmer överens med hypotesen om att det hälsofrämjande arbetet kan 

användas som ett verktyg för att locka till sig ny personal samtidigt som det avgör vilka 

personer man anställer (Zwetsloot et al., 2002).  

3.3 Identitet och identitetsreglering 

 

Den tidigare forskning som presenterats tyder på att verksamhetsstyrning i moderna 

organisationer handlar om att styra insidan hos medarbetare och påverka deras tankar, känslor 

och rädslor (Barker, 1993). 

Identitet påverkar hur vi människor värderar, känner, tänker och agerar i sociala sammanhang. 

Människan har ett behov av att identifiera sig själv och andra (Roberts, 2005). Identifiering i 

sociala kategorier är enligt Kärreman och Alvesson (2004) ett sätt för människor att förstå sin 

miljö och egna roll. Vår sociala identitet är förvärvad genom olika processer av identifikation 

och då dessa är socialt producerade är de också möjliga att styra. Alvesson & Willmott (2002) 

menar att organisationer utövar kontroll genom identitetsskapande hos arbetstagarna. Det 

innebär att företagsledningen arbetar för att anställda ska utveckla en självbild som är 

sammankopplad med företagets bestämda mål. Det handlar om ett identitetsarbete som går ut 

på att selektivt välja aktiviteter som är medvetet riktade för att påverka anställdas självbild 

och identifikation (Alvesson & Willmott, 2002).  

Författarna har i sin artikel identifierat nio olika metoder som används av företag vid 

identitetskonstruktion. De tre första metoderna har ett fokus på individen och hur individens 

identitet konstrueras. De tre nästföljande metoderna fokuserar på gruppen i organisationen 

och organisationskulturen. Organisationens kontext på den externa marknaden och i 

förhållande till omgivningen är slutligen fokus för de tre sista metoderna (Alvesson & 

Willmott, 2002).  

Den första metoden går ut på att individen identifieras och ges egenskaper som preciserar 

individens plats i den sociala kontexten. Det syftar till att medarbetaren ska veta vad som 

förväntas av den som anställd och hur denne ska bete sig önskvärt. Genom att organisationen 
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till exempel ger den anställde en särskild titel förväntas individen att ta på sig en viss roll. 

Individen blir som konsekvens styrd att agera i en utav företaget förbestämd riktning.  

I den andra metoden beskrivs kopplingen mellan individens identitet och dess identifikation 

med andra individer och grupper. Genom att anpassa urvalet vid exempelvis rekrytering kan 

individer som passar identitetsnormen anställas. Alvesson och Willmott tar även upp ett 

exempel om att tilldela andra grupper icke önskvärda egenskaper. Om organisationen målar 

upp andra företag i samma bransch som oseriösa definieras den egna organisationen indirekt 

av professionalism.  

Den tredje metoden vars fokus ligger på individen handlar om hur organisationen använder 

språket. Utvalda ord, motiv och företagsberättelser används för att individen ska förstå 

meningen med sitt arbete. Metoden används för att visa de anställda företagets normer och 

spelregler. Alvesson och Willmott (2002) redogör för ett exempel från en 

introduktionsutbildning för nyanställda. Chefen som höll i utbildningen sa direkt att han inte 

övertalade personer att arbeta där på grund av höga löner. På så sätt fick han de nyanställda att 

identifiera sig själva som motiverade av andra faktorer än pengar.   

I den fjärde metoden övergår fokus från individen till gruppen. Metoden beskriver hur 

organisationen belyser en viss moral för att styra medlemmarnas identitet i önskad riktning. 

Det självstyrande teamet skapar en stark enighet om värderingar och normer vilket hindrar 

individerna från avvikande beteenden. Att bete sig avvikande skulle spegla en roll som inte 

förknippas med bilden av att vara en lagspelare.  

Den femte metoden går ut på att kunskaper och färdigheter påverkar identiteter. En specifik 

utbildning eller att tillhöra en yrkeskår är tydligt kopplad till vår identitet. Genom 

kompetensutveckling och utbildning kan ett företag påverka individens självbild.  

Den sjätte metoden handlar om sociala konstruktioner och grupptillhörighet. En väsentlig del 

i identitetskonstruktionen är teamkänsla, gemenskap och delaktighet. Ett effektivt sätt att 

påverka individers identitet är att dela in dem i olika sociala kategorier. Genom att dela in 

människor i ”vi” och ”dem” skapas känslor av tillhörighet. Att definiera den egna gruppen 

som ett team är en effektiv metod för att känslomässigt binda de anställda till organisationen.  

Metod sju handlar om hur hierarkier och stämning påverkar individens identitet. Genom 

statusrelationer och rankingsystem anpassar sig individen. Nästa metod, nummer åtta 

beskriver hur organisationen skapar spelregler, normer och vägledning vilka förmedlas som 
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ett givet sätt att förhålla sig till. Det skapar en föreställning hos individen hur denne förväntas 

bete sig och är nödvändigt för att organisationen ska fungera väl. Det kan handla om outtalade 

normer och koder kring hur individerna ska uppföra sig korrekt. Genom att organisationens 

medlemmar anpassar sig efter dessa spelregler kan en kollektiv identitet skapas inom 

organisationen.  

Den sista metoden beskriver ett sätt att skapa identiteter genom att framhålla det 

marknadsförhållande som organisationen verkar i. Att företaget betonar att de verkar i en 

snabb och föränderlig värld med hög konkurrens kan underförstått innebära att vissa 

egenskaper såsom drivkraft och flexibilitet är önskvärda hos individerna. Genom att belysa 

organisationens intresse skapas en önskad identitet bland medarbetarna. 

Teorin ger ett brett perspektiv hur organisationer kan kontrollera sina medarbetare genom 

identitetsskapande. Alvesson och Willmott (2002) menar att identitetsreglering kan ses som 

ett analytiskt verktyg i den komplexa och genomgripande processen av organisatorisk 

kontroll. Alvessons och Willmotts teori om identitetskonstruktion går från fokus på individen 

i organisationen, till fokus på gruppen i organisationen för att slutligen fokusera på 

organisationen på marknaden. I analysen kommer teorin användas för att besvara hur 

organisationer kan använda hälsopromotion som ett sätt att få individen att identifiera sig med 

organisationen. Med hjälp av Alvesson och Willmotts teori kommer fokus riktas mot hur 

denna process går till och vilka metoder som används för att styra personalen.  

4. Metod 

 
Detta avsnitt redogör för de metodologiska val som gjorts i samband med studien. Kapitlet 

inleds med en presentation kring val av ansats. Därefter beskrivs hur val av material, kodning 

och urval gått till. Studiens kvalitet i form av reliabilitet och validitet beskrivs löpande.  

4.1 Ansats  

 

För att uppnå syftet med studien och besvara tillhörande forskningsfråga valde jag att göra en 

fallstudie på en organisation med ett utpräglat hälsofrämjande arbete. Jag har använt en 

kvalitativ ansats med flermetodsval. Att få en samlad uppfattning och djupare förståelse kring 

en viss företeelse är något som karaktäriserar den kvalitativa forskningen (Lindgren, 2014). 

Kvalitativa analyser syftar till att söka efter meningsfulla kategorier samt likheter eller 
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skillnader i fråga om idéer och föreställningar i det material som analyseras (David & Sutton, 

2011, s. 260).  

 

4.2 Material  

 

För att genomföra fallstudien har jag använt mig av tre olika källor. Materialet för studien 

består av utvalda inlägg på företagets LinkedIn sida, egna intervjuer och och en 

tidningsartikel ”Personalen måste träna på fritiden- för att få sin bonus ”publicerad av 

Expressen (Börjesson, 14/2–2020). Artikeln bygger på ett utskick till de anställda från 

ledningen på Länsförsäkringar i Älvsborg i syfte att få de anställda att röra på sig mer 

(Börjesson, 14/2–2020). Genom intervjuer med personalen hoppades jag få tillgång till 

personalens egna upplevelser och erfarenheter av detta.  

 

Urval  

Urvalet i fallstudien har skett i flera steg och varit strategiskt. Att urvalet är strategiskt innebär 

att forskaren söker material med förutbestämda egenskaper (Alvehus, 2013). Det första som 

gjordes var valet av företag. Länsförsäkringar är ett välkänt företag som marknadsför sitt 

hälsofrämjande arbete. Utifrån studiens syfte och forskningsfråga sökte jag därefter 

informanter med förutbestämda egenskaper och erfarenheter (Alvehus, 2013). För att få med 

både chefs-och medarbetarperspektiv valdes två kontorschefer och tre anställda ut. En 

närmare beskrivning av respondenterna återfinns lite längre ner. 

Intervjuer är ett effektivt verktyg för att kunna ta reda på personers bakomliggande motiv och 

tankar kring ett specifikt fenomen (Alvehus, 2013). Förutom att metoden är mycket 

användbar är det en tidskrävande process (Backman et al. 2012). Konsekvensen av detta är att 

antalet intervjupersoner bör anpassas enligt den tidsplan som finns att förhålla sig till 

(Backman et al. 2012). Endast fem intervjuer som underlag för en analys kan tyckas vara litet. 

Användningen av flera fall i en kvalitativ studie bidrar dock inte alltid till ett starkare 

statistiskt underlag eller en ökad generalisering. Motivet bakom att använda flera fall är 

snarare att bredda det empiriska underlaget och öppna upp för fler tolkningar (Alvehus, 2013).  
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Respondenter 

Respondent 1: Manlig kontorschef, 30-årsåldern, Stockholm. 

Respondent 2: Kvinnlig kontorschef, 50-årsåldern, Uppsala.  

Respondent 3: Manlig medarbetare, 30 år, Stockholm.    

Respondent 4: Kvinnlig medarbetare, 41 år, Stockholm.  

Respondent 5: Manlig medarbetare, 38 år, Uppsala.  

 

Företagsbeskrivning  

Länsförsäkringar består av 23 lokala och kundägda försäkringsbolag runt om i hela Sverige. 

Företaget erbjuder sina fyra miljoner kunder helhetslösningar inom bank, försäkring och 

fastighetsförmedling. Agria är Länsförsäkringars dotterbolag vilka även erbjuder 

djurförsäkringar. Organisationen satsar på lokal närhet för att kunna anpassa sig efter lokala 

förutsättningar i län och regioner (Länsförsäkringar, 2020).  

4.3 Genomförande 
 

Intervjuguiden (se bilaga 1) innehöll öppna frågor vilka hade förberetts utifrån vald teori. 

Frågorna formulerades med ambition att komma åt studiens syfte utan att vara ledande. Det 

fanns även inslag av semistrukturerade frågor, vilka kännetecknas av att man anpassar sig 

efter informantens språkbruk och ställer frågorna i den följd som faller sig naturlig (Trost 

2010). Genom att använda färdigformulerade frågor med möjlighet till ändring samt 

följdfrågor, fick intervjuerna en personlig aspekt (Kvale & Brinkmann, 2009). Det togs inte 

förgivet att respondenterna hade någon medveten strategi vad gäller hälsopromotion utan 

frågorna var istället utformade så att respondenterna fick resonera kring hur de såg på 

fenomenet. Att använda semistrukturerade frågor påverkar studiens reliabilitet. Eftersom jag 

använde en delvis semistrukturerad intervjuteknik vilken ger möjlighet för följdfrågor är total 

standardisering inte möjlig.  

Sammanlagt genomfördes fem intervjuer som pågick ca 20-30 min vardera. Tanken var från 

början att jag fysiskt skulle träffa respondenterna. Min förhoppning var att ett personligt möte 

skulle få personalen att öppna upp sig och dela med sig av deras upplevelser och erfarenheter 

av hälsoarbetet. På grund av folkhälsomyndighetens rekommendationer om social 

distansering valde jag att genomföra intervjuerna via distans. För att ändå uppnå ett så 

personligt möte som möjligt genomfördes intervjuerna på Skype med videofunktion. 

Intervjuerna ljudinspelades och innan start gav respondenterna sitt medgivande till inspelning.  
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4.4 Kodning och analys 
 

För att illustrera och visa på komplexiteten kring hälsofrämjande arbete på arbetsplatser har 

jag valt att arbeta med kvalitativ innehållsanalys. Den kvalitativa innehållsanalysen täcker in 

flera delar och kan användas för att analysera olika former av material. Genom analys och 

kodning får man fram intressanta fakta i vad människor menar, känner och tänker (Lindgren, 

2014).  

 

Oavsett vilken typ av data som studeras måste materialet förberedas på något sätt för att 

kunna analyseras (Lindgren, 2014). Intervjuerna behövde transkriberas. Materialet kodades 

sedan utifrån teorin jag valt i syfte att hitta likheter och gemensamma nämnare. I min studie 

gjordes detta genom att färgmarkera stycken och meningar i materialet som upplevdes 

relevanta för studiens syfte. Genom denna sortering kunde jag hitta teman som var 

gemensamma för materialet och identifiera övergripande mönster (Alvehus, 2013). I 

kodningen hittade jag slutligen fem övergripande teman vilka var relevanta i relation till min 

frågeställning. Dessa fem teman kommer att presenteras djupgående i resultatet. Koderna jag 

använde var delvis latenta och delvis manifesta. Manifesta koder syftar på sådant som direkt 

återfinns i materialet, dvs de ord som respondenterna använt. Latenta koder är sådana som 

tolkas och översätts (Kvale & Brinkmann, 2009). För studiens validitet är det viktigt att noga 

förklara de teman som uppstår (Kvale & Brinkmann, 2009). Det ska framgå att forskaren är 

trogen till materialet och analysens valda teman ska tydligt spegla textens innehåll (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Jag använde mig av en abduktiv ansats. Med ett sådant förhållningssätt är 

varken empirin eller teorin helt bestämd utan snarare att se som två dimensioner som i 

förhållande med varandra ständigt utformas (Alvehus, 2013). Intervjuguiden hade som jag 

beskrev tidigare förberetts utifrån vald teori men inslag av semistrukturerade frågor.  

 

4.5 Etik  

 

Vad gäller samhällsvetenskaplig forskning och etiska överväganden finns fyra huvudsakliga 

krav. Informationskravet, samtycke, nyttjandekrav och konfidentialitet.  Informationskravet 

innebär att man ska informera informanterna om uppsatsens och intervjuns syfte. Kravet vad 

gäller samtycke innebär att informanterna ger sitt godkännande till att medverka i studien. 

Båda dessa krav uppfylldes genom att informanterna innan sitt deltagande blev informerade 

och själva valde att delta i intervjuer (Trost 2010:124). Det tredje kravet på konfidentilatet 
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innebär att informanternas personuppgifter skall behandlas med största möjliga sekretess och 

jag därför valt att dessa ska förbli anonyma (Trost 2010). Jag kan dock inte garantera 

respondenternas anonymitet eftersom det kan finnas personer i omgivningen som genom citat 

eller liknande kan identifiera deltagare i studien. Det är möjligt att en enkätundersökning 

skulle bidra till att respondenterna vågade vara mer öppna än vad de kunde/ville i 

intervjuerna. Enkätsvaren hade å andra sidan inte givet det djup i svaren jag var ute efter eller 

möjligheten att ställa följdfrågor.  

Förutom intervjuer består materialet av publicerade inlägg på LinkedIn. Vad gäller dessa är 

personerna som lagt upp inläggen inte anonyma. Eftersom det rör sig om publika inlägg är det 

inte etiskt oförsvarbart och de fyra etiska kraven blir därmed inte lika höga. 

5. Resultat och analys  

I detta avsnitt presenteras studiens resultat som baseras på den fallstudie som genomförts på 

Länsförsäkringar. Detta kapitel redogör således för vad som framkommit av den insamlade 

empirin, samt hur empirin strukturerats in i kategorier. Efter kodning och analys av det 

bearbetade materialet hittade jag övergripande teman vilka vara relevanta i relation till min 

frågeställning. Dessa var ”friskvård”, ”omtanke”, ”arbete och fritid”, ”gemenskap” samt 

”marknadsföring”. Analysen bidrar med perspektiv på varför organisationer arbetar 

hälsofrämjande. Presentationen av resultatet utgår och förklaras utifrån teorier om normativ 

styrning och Alvesson och Willmots (2002) teori om identitetskonstruktion.  

5.1 Kropp och hälsa- en del av Länsförsäkringars DNA 
 

Tidigare forskning fokuserar inte sällan på de företagsekonomiska aspekterna av ett väl 

implementerat hälsoarbete. På många arbetsplatser finns en förhoppning om kopplingen 

mellan hälsosamma aktiviteter och produktivitet (Ulmer & Groeben, 2005). Individer som 

tränar och lever hälsosamt har mindre frånvaro och är mer produktiva (Holmqvist & 

Maravelias 2008:104). Länsförsäkringar delar den rådande hälsopromotiva diskursen. Det 

finns ett tydligt fokus på hälsa och välmående. I ett inlägg som företaget publicerat på 

LinkedIn (se bild 1) står det att friskvård och hälsoarbete är en del av Länsförsäkringars DNA. 
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Bild 1 Företagets DNA  

 

Källa: LinkedIn, hämtad 2020-05-08 från https://www.linkedin.com/company/lansforsakringar/ 

Företaget beskriver sig själva som rätt unika när det kommer till hälsoförmåner för sina 

anställda (Länsförsäkringar, 2020). De ser en god hälsa som en viktig del i vardagen och menar 

att om de anställda trivs på jobbet gynnar det dem som företag (Länsförsäkringar, 2020). 

Företaget betalar bland annat en förmånlig sjukvårdsförsäkring för sina anställda. I den ingår 

rådgivning, rehabilitering, samtalsstöd och förebyggande hälsotjänster (Länsförsäkringar, 

2020).  Utöver sjukvårdsförsäkringen har företaget ett generöst friskvårdsbidrag och varje 

vecka får man som anställd dessutom en friskvårdstimme på arbetstid. ”Att hålla igång kroppen 

tycker vi också är viktigt.” står det på företagets hemsida (Länsförsäkringar, 2020).  

En anställd berättar att han blev positivt överraskad när han började arbeta på företaget.  

Jag är själv mån om min hälsa och försöker leva aktivt. Därför tycker jag det är jättebra att företaget 

uppmuntrar till träning.  Respondent 3.  

Det är inte svårt att förstå att anställda som är intresserade av hälsa uppskattar företagets 

generösa hälsoförmåner. Normativ styrning utgår från att anställda beter sig på de sätt som 

organisationen anser är önskvärt genom att forma deras förståelse och tankar på ett visst sätt 

(Alvesson & Willmott, 2002). Governmentality förutsätter att människor ska leda sig själva. 

McKinlay et al. (2012) menar att mål kan sättas upp men att själva agerandet kräver frivilligt 

deltagande. Utifrån det tankesättet underlättar det för Länsförsäkringar att anställa personal 

som redan har ett intresse för hälsa. 

https://www.linkedin.com/company/lansforsakringar/
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Respondenten berättar vidare att det är många kollegor som går iväg och tränar tillsammans. 

Vilket även uppmuntras av ledningen.  

I Stockholm har företaget en egen träningsanläggning som kallas Länspumpen. Där kan 

anställda träna allt från motionspass till styrketräning. Det finns också massage, naprapat och 

personlig tränare (Länsförsäkringar, 2020). År 2017 bestämde man att göra en stor satsning på 

de anställdas hälsa. Alla medarbetare skulle genomgå upprepade hälsoundersökningar. Enligt 

chefen var det endast positiv respons.  

Deltagandet var högt och de som missade fick ett testpaket skickat till sig så att de kunde göra testet 

på egen hand. Respondent 2.  

Både chefens citat och inlägget som publicerats på LinkedIn (se bild 1) indikerar på företagets 

vilja att kontrollera sina medarbetare.  

Respondent 2, en av Länsförsäkringars chefer, berättar att hälsotester skickades hem till de 

medarbetare som av någon anledning inte genomgick hälsotesterna. Utifrån normativ styrning 

kan det ses som ett tydligt exempel på kontroll ifrån företagets sida. Citatet indikerar på att 

företaget tycker sig äga sina anställdas hälsa. Länsförsäkringar skapar spelregler, normer och 

vägledning för hur de anställda förväntas bete sig. Även fast 1700 av de anställda arbetar 

hemifrån under Coronapademin uppmuntras de till att använda företagets friskvård. Inlägget 

belyser en viss moral vilket utifrån Alvesson och Willmotts (2002) teori om 

identitetskonstruktion kan förstås som ett sätt att styra medarbetarnas identitet i önskad 

riktning. Företaget lyfter fram värderingar för att ge de anställda en viss riktning att arbeta 

mot. Valet av ord och formuleringar uppmuntrar de anställda att förstå meningen med deras 

arbete. Det visar de anställda att träning, hälsa och rutiner är viktigt och prioriterat. Utifrån 

Alvesson och om Willmotts tredje metod (2002) indikerar det även vad personalen bör göra 

för att lyckas inom organisationen.  

Även i Uppsala har företaget gjort en stor satsning. I början av 2020 erbjöds alla anställda i 

Uppsala en individuell rådgivning för bättre hälsa (se bild 2).  
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Bild 2 Individuell rådgivning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: LinkedIn, hämtad 2020-04-15.  

Hr-chefen på Länsförsäkringar i Uppsala har delat inlägget och skriver på sin egen LinkedIn 

sida följande: 

Som arbetsgivare vet vi att hälsan är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv. 2020 fortsätter vi att 

satsa på och skapa förutsättningar för vår hälsa! 

Även hon tycks alltså dela den hälsopromotiva diskursen. I inlägget står det ”Det vet vi alla” 

vilket tyder på en inkluderande retorik som förebygger alternativa synsätt. I inlägget hänvisas 

projektet till ett institut vilket ökar dess legitimitet.   
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5.2 Omtanke  

 

De anställda uttrycker mestadels positiva upplevelser av det faktum att arbetsgivaren har ett 

etablerat hälsoarbete för de anställda. Det som lyfts är att arbetsgivaren uppfattas som generös 

och visar sin välvilja.  

Jag tycker det visar på att organisationen tänker på sin personal och verkligen vill att vi ska må bra. 

Det är inte bara tomt prat och något som ser fint ut på pappret. Respondent 3.  

Båda cheferna som har intervjuats gör jämförelse med andra arbetsgivare som inte erbjuder 

samma möjligheter.   

Jag vet att andra arbetsgivare talar en del om hur de värnar om anställdas hälsa men sedan inte ger 

de rätt förutsättningar. Respondent 1.  

Citatet kan kopplas till metod två i Alvesson och Willmotts (2002) teori om 

identitetskonstruktion. Genom att cheferna tilldelar andra företag icke önskvärda egenskaper 

definieras de själva som bättre. Utifrån kritisk organisationsteori behöver personalen dela 

organisationens värderingar för att effektivt nå organisationens mål (Sveningsson & Alvesson, 

2010). När personalen känner sig sedda och omhändertagna skapas ett gemensamt intresse 

mellan personal och organisation. Det är svårt att vara missnöjd med att ens arbetsgivare bryr 

sig om ens hälsa, vilket gör hälsofrämjande arbete till ett kraftfullt medel utifrån ett normativt 

styrningsperspektiv. 

En kontorschef beskriver att budskapet som ledningen försöker förmedla är att man vill att 

medarbetarna ska må bra så att de orkar med både jobbet och privatlivet.   

Det är viktigt för oss att de anställda känner sig värdefulla. Vår förhoppning är att de ska finna en bra 

balans i livet och orka med både jobb, fritid och familjeliv. Respondent 1.  

5.3 Arbete och fritid  

 

Tidigare forskning pekar på att det krävs ett helhetsperspektiv för att uppnå god hälsa 

(Goetzel et al., 2014). Den individuella hälsan har kommit att bli en angelägenhet för 

arbetsgivaren. Hälsoarbetet stannar inte vid personalens mående under arbetstid utan 

organisationen har även en önskan att påverka personalens hälsoval utanför arbetstid. Hos 

Länsförsäkringar förväntas personalen vara aktiva och göra hälsosamma val även på fritiden. 

Det blir återigen en fråga huruvida företaget äger individens hälsa och anser sig ha rätt att 

styra denna.  
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Det personalen gör på fritiden påverkar arbetsprestationen. Jag tycker att vi som arbetsgivare ska 

försöka påverka och styra personalen i önskad riktning även om det ligger utanför arbetet. 

Respondent 1.   

Citat visar att chefen tycker sig ha rätt att styra den anställda även utanför arbetstid. Enligt 

Flemming och Sturdy (2009) handlar normativ styrning om att påverka de anställdas 

föreställningar om sin verklighet och sig själva. För att effektivt påverka de anställdas 

identiteter behöver privatlivet integreras. Genom normativ styrning som sträcker sig utanför 

arbetstid kommer de anställda inkorporera organisationens målsättningar vilket medför 

effektivitet och flexibilitet hos organisationen. Då organisationen anser att det personalen gör 

på fritiden påverkar arbetsprestationen är det legitimt enligt dem att påverka och styra 

personalen i önskad riktning. Gränsen mellan privatliv blir därmed flytande.  

Personalens åsikter angående företagets hälsoarbete är inte odelat positiva. En anställd riktar 

sin kritik specifikt emot företagets inblandning i privatlivet. Den anställda tycker att den 

individuella rådgivningen som Uppsalakontoret erbjuder sina anställda (se bild 2) är 

problematisk.   

Det största problemet är att det är utanför arbetstid. Mitt företag har inte att göra med vad jag gör på 

min fritid. Respondent 4.  

När det förväntas av personalen att de ska utföra någon form av hälsofrämjande aktivitet utanför 

arbetstid upplevs detta som en belastning som genererar känslor av stress. Genom att 

organisationen tydligt förmedlar deras värderingar vad gäller hälsoarbete, skapar de en 

idealiserad bild av hur de vill att personalen ska leva och agera. Det kan innebära att personalen 

gör avkall på sig själva för att passa in i normen som råder inom organisationen, vilket genererar 

känslor av psykisk påfrestning hos personalen. Två respondenter uppger att de känner sig 

stressade när de jämför sig själva med andra, exempelvis när kollegor tränar och de själva inte 

hinner med att träna. Att de jämför sig med sina kollegor visar återigen exempel på indirekt 

kontroll.  

Att personalen upplever stress kan ur ett kritiskt organisationsteoretiskt perspektiv betraktas 

som både ett lyckat och ett misslyckat resultat av organisationens hälsofrämjande arbete. 

Känslorna av stress indikerar å ena sidan på att organisationen lyckats förmedla sina 

förväntningar och påverkat personalen. Genom att organisationens medlemmar anpassar sig 

efter företagets spelregler kan en kollektiv identitet skapas inom organisationen. Att stressen i 

förlängningen kan leda till ohälsa innebär å andra sidan ett misslyckande. Alvesson & Willmott 



21 
 

(2002) menar att organisationens försök till identitetsreglering, vars syfte ursprungligen är att 

det skall generera fördelar för organisationen, inte nödvändigtvis ökar personalens engagemang 

och lojalitet mot organisationen. Det är något som visar sig här. Cheferna förklarar i 

intervjuerna att de är medvetna om att det är en fin balansgång och att hälsoarbetet riskerar att 

gå för långt. De är medvetna om att det finns ett visst motstånd från personal som upplever att 

organisationen är inne och petar i saker som de inte har med att göra. De poängterar dock att de 

finns legitima skäl eftersom det är det senaste inom forskningen.  

Resultatet visar att organisationens arbete med hälsofrämjande insatser inte stannar vid 

prestationen på arbetsplatsen. Organisationens hälsofrämjande arbete påverkar individens syn 

på träning och hälsa i stort. Personalen beskriver hur de undermedvetet påverkas av 

organisationens uppfattning om vad som är hälsosamt, vilket de sedan tar med sig i sin vardag 

och agerar utifrån. På så sätt har organisationen lyckats forma sina anställda och styra deras 

identiteter.  

5.4 Gemenskap 

 

På Länsförsäkringar arbetar man aktivt för att skapa en stark gemenskap. Genom att arbeta för 

en stark gemenskap bland de anställda skapar Länsförsäkringar en grupptillhörighet bland 

sina medarbetare. Det i sig har en betydande del i identitetskonstruktionen. Utifrån Alvesson 

och Willmotts teori (2002) identifierar individerna sig på så sätt med den grupp som de 

tillhör. Organisationskulturen ett medel för normativ styrning vilken stärker den gemensamma 

identiteten i organisationen (Flemming & Sturdy, 2009). Hälsofrämjande insatser kan utifrån 

normativ styrning förstås som något som används för att stärka sammanhållningen, något som 

i förlängningen ökar viljan hos personalen att arbeta mot samma mål som organisationen. Alla 

informanter är överens om att det arrangeras aktiviteter för att främja gemenskapen. Kontoren 

själva anordnar många aktiviteter både på och utanför arbetstid. Syftet är enligt 

Länsförsäkringar att medarbetarna ska lära känna varandra bättre och ha roligt tillsammans 

(se bild 3). Detta argument ligger i linje med vad Du Gay (1996) beskriver då han förklarar 

hur individers identitet sammanförs med organisationens syfte genom förmedling av en viss 

kultur. 
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Bild 3 Lagkänslan är på topp  

 

Källa: LinkedIn, hämtad 2020-04-15.  

Personalen beskriver att de upplever att förekomsten av hälsofrämjande insatser uppmuntrar 

dem till att umgås mer med sina kollegor, både på jobbet och utanför. Det kan utifrån kritisk 

organisationsteori ses som ett sätt att släta ut gränsen mellan arbete och fritid men även 

uppdelningen mellan yrkesroll och personlig identitet.  

”Förra året sprang vi ett lopp tillsammans. Det var väldigt roligt att göra tillsammans med mina 

kollegor”. Respondent 5.  

Respondent 3 förklarar att Länsförsäkringar har en kultur som innebär att man umgås mycket 

tillsammans. Eftersom vissa aktiviteter är förlagda utanför arbetstid så menar han att det blir 

en källa till ökat umgänge mellan kollegor.  

”Det är synd att inte alla vill eller kan delta. De hamnar utanför.” Respondent 3.  
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En annan respondent uppgav att ett icke-deltagande kunde leda till exkludering. Det behöver 

inte innebära att personen blir utesluten ur en grupp. Det kan även innebär ett känslomässigt 

utanförskap med en känsla av att sakna tillhörighet, något som inte desto mindre leder till 

psykisk påfrestning för individen.   

Båda kontorscheferna som intervjuats är överens om att det är viktigt att anordna aktiviteter 

där alla vill delta. De förklarar vidare att de gemensamma aktiviteterna inte bara anordnas för 

att medarbetarna ska få koppla bort jobbet och ha roligt. Utan att det även påverkar 

medarbetarnas samarbete och prestation på jobbet.  

5.5 Tävlingar 

Ett roligt sätt att engagera medarbetare är genom tävlingar säger en av cheferna (respondent 

1). Länsförsäkringar anordnar löpande tävlingar både för sina kunder och anställda. 

Informanterna beskriver att det i stort sett är omöjligt att undgå om det är någon aktivitet eller 

tävling på gång, dels genom att de blir matade med informationen samt att alla på kontoret 

pratar om det och uppmuntrar varandra till att delta. 

I en tidningsartikel publicerad i Expressen beskrivs en annorlunda tävling hos 

Länsförsäkringar i Älvsborg (Börjesson, 14/2-2020). 

De anställda har blivit indelade i olika lag och varje person ska genomföra fem träningspass i 

veckan. Målet är att tjäna ihop till en ekonomisk bonus och för att uppnå målet måste minst 

80% av lagen ha genomfört aktiviteterna. Genom inslag av tävling blir alla medarbetare 

indragna och förväntas delta. Kravet på procentuellt uppfyllande skapar grupptryck enligt en 

anställd (Börjesson, 14/2-2020).  

Lagledaren frågar helt öppet hur mycket man tränat. Jag känner mig bara stressad och pressad. 

Den anställdas berättelse för Expressen indikerar att deltagande i hälsoarbetet sker till följd av 

grupptryck. Hon uppger exempelvis att hon inte vill vara den som ”drar ner gruppen” och att 

man beter sig på vissa sätt till följd av gruppens beteende (Börjesson, 14/2-2020). 

Det som beskrivits ovan antyder att man som individ inte riktigt har ett val att stå utanför. 

Även om det inte finns ett formellt krav att man ska delta finns det en förväntan från chefer 

och kollegor som utövar påtryckningar. Att kollegor påverkas av varandras prestation tycker 

hen gör saken än mer stressande (Börjesson, 14/2-2020). Vd:n Ola Evensson förklarar för 

Expressen att han inte uppfattat det som att anställda upplever träningsmålen negativa och 

stressande. Han säger att det blivit en hel del uppmuntran och att flera är ute och går 
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tillsammans på lunchen. Han menar vidare att alla kan bidra med vad man kan. Alla kanske 

inte gillar det, men så är det med det mesta (Börjesson, 14/2-2020). Evenssons formulering 

vittnar om att det inte är okej att stå utanför vilket kan förstås i termer av Governmentality. 

Projektet är inte ett tvång samtidigt som friheten är reglerad (Ezzamel & Reed, 2008). Teamet 

kan fungera mer kontrollerande än vanlig kontroll på så sätt att alla i teamet kontrollerar 

varandra. Det är något som respondenterna vittnar om. Det kan därmed ses som en form av 

gruppkontroll.  

Personalens upplevelse relaterar till Foucaults begrepp panopticon. Det handlar inte 

nödvändigtvis om att vara fysiskt övervakad utan i stället om den upplevda känslan av att det 

finns förväntningar på ens agerande som styr personen i en viss riktning. När personalen 

beskriver hur de tar med sig information som förmedlats av organisationen in i privatlivet, har 

hälsoarbetet blivit en form av självövervakning. Panopticon-effekten kan anses lyckad från 

organisationens sida eftersom den innebär minimala resurser genom att individen kontrollerar 

sig själv och organisationen därför slipper. Genom att implementera aktiviteter som bygger på 

att personalen ska tävla eller arbeta i grupp är det enklare att styra individen i önskad riktning. 

Empirin bekräftar detta, då det i resultatet blir synligt att grupptryck leder till ökat deltagande 

i hälsofrämjande insatser.   

5.6 Organisationens ansikte utåt   

Förutom att arrangera egna tävlingar är företaget en välkänd sponsor. I våras vann Uppsala 

kontoret priset Årets elitsponsor. Det kan vara ett sätt att visa upp kulturen utåt för att locka till 

sig folk genom employer branding. Valet av sponsring visar vad man från ledningens sida 

värderar. Att Länsförsäkringar sponsrar diverse tävlingar och idrottslag kan förstås utifrån att 

tävling och konkurrens är organisationens ideal. Det är det idealet man vill att medarbetarna 

identifierar sig med.  
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Bild 4 Lediga jobb 

 

Källa: LinkedIn, hämtad 2020-05-08.  

Då normativ styrning syftar till att medarbetarna ska dela samma uppfattningar och 

värderingar som verksamheten har så anser Sveningsson & Alvesson (2010) att rekrytering är 

ett centralt begrepp. Vidare menar författarna att selektiv rekrytering är ett verktyg för 

normativ styrning som behandlar de medarbetare företag anställer utifrån hur de passar in på 

värderingar som verksamheten har. Enligt författarna går urvalen till så att de baseras på den 

sökande medarbetarens värderingar som passar bäst in på verksamhetens kultur och normer.  

Hos Länsförsäkringar är det tydligt att företaget försöker rekrytera folk de tror passar in i 

organisationens kultur (se bild 4 & 5). En person som sedan tidigare delar samma tankar, 

normer och värderingar är därmed fördelaktig för Länsförsäkringar att ha som anställd. På 

Länsförsäkringars hemsida står det ”Våra värderingar hjälper oss att rekrytera personer som 

på riktigt identifierar sig med vad vi tror på” (Länsförsäkringar, 2020).  

Företagets marknadsföring kan ses som ett sätt att locka till sig medarbetare som delar samma 

visioner (se bild 4). Medarbetarna blir organisationens ansikte utåt och förväntas upprätthålla 

den bild som Länsförsäkringar vill förmedla.  
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För ett tag sedan publicerade Länsförsäkringar i Uppsala en platsannons där de sökte en 

marknadskoordinator (Se bild 6).  

Bild 5 Länsförsäkringar platsannons  

 

Källa: LinkedIn, hämtad 2020-04-15.  

Personen som tillsattes på tjänsten, Susanne Kylberg, arbetar även som gruppträningsinstruktör 

på Actic. Resultatet visar att Länsförsäkringars marknadsföring fungerar för att locka till sig 

individer som delar organisationens värderingar.   

6. Avslutande diskussion  

 

Analysen visar att hälsopromotion kan användas av organisationen som en ledningsstrategi 

för att få medarbetaren att identifiera sig med organisationen. Man kan se mönster som går 

från individnivå, genom att forma individens värderingar, till en marknadsnivå där man 

utvecklar medarbetarna till att bli tävlingsinriktade och konkurrensmedvetna. 

6.1 Slutsats 

Syftet med studien är att förklara hur hälsopromotion fungerar identitetsskapande. Resultatet 

visar hur insatserna skapar en stark gemensam identitet inom organisationen. Kritisk 

organisationsteori bidrar därmed med ett förklaringsvärde till varför organisationen arbetar 

hälsofrämjande. Flera av Alvesson och Willmotts nio metoder av identitetsreglering återfinns 
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i Länsförsäkringars hälsoarbete. Teorin kan förklara hälsoarbetet som en form av styrning 

som genomförs av organisationen för att vinna kontroll över organisationens medlemmar. 

Normativ styrning är intressant utifrån flera olika aspekter. Resultatet visar att även om en 

styrteknik är dold behöver det inte betyda att den inte existerar. Hälsopromotion kan vid första 

anblick tyckas vara vällovlig men gränsen mellan uppmuntran och förmynderi är hårfin. 

Utifrån kritisk organisationsteori kan man alltså se mönster och tekniker som vittnar om en 

etablerad form av personalledning.  

För att få ut det mesta möjliga av hälsoarbetet är det nödvändigt att ta hänsyn till personalens 

upplevelser. Hälsoarbetet utmynnar i frågan om vart gränsen går för arbetsgivarens rätt att 

lägga sig i personalens hälsa. Ur resultatet framkommer, vilket presenterats ovan, delade 

åsikter kring detta. Tidigare forskning fokuserar på de företagsekonomiska vinsterna av 

hälsofrämjande arbete. Dessa anledningar är goda skäl för organisationer att verka 

hälsofrämjande. Det som fungerar väl i teorin behöver dock inte fungera väl i praktiken. 

Studiens resultat tyder på viss dissonans mellan teori och praktik. Personalens upplevelser av 

stress skulle kunna skapa ohälsa. I förlängningen skulle det kunna leda till ökade kostnader 

för organisationen, istället för tvärtom. Resultatet visar således att effekterna av hälsoarbetet 

inte är odelat positiva. Det är därmed något som behöver tas hänsyn till när denna form av 

insatser implementeras. Om inte finns en risk att det hälsosamma i förlängningen blir 

ohälsosamt.  Hälsofrämjande arbete har med andra ord fler effekter än minskade kostnader, 

större gemenskap och mer produktiv personal. Empirin visar att det även kan leda till stress 

och exkludering. Oberoende av vad hälsoarbetet har för effekter, kan det ses som ett försök 

till kontroll över organisationens medlemmar. 

Vad gäller studiens metod anser jag att det finns en poäng i att inte endast intervjua personer 

utan även att se hur företaget praktiskt arbetar. Resultatet från intervjuerna visar inte att 

företagets strategi är att leda, styra och kontrollera personalen även om det indirekt fungerar 

identitetsreglerande. Hälsoarbetet bidrar också med en uppenbar risk för diskriminering. 

Hälsa tycks vara förknippat med en idé om självförverkligande. En god hälsa och atletisk 

kropp handlar inte bara om hur du mår utan även om att du är anställningsbar och har hög 

status. Idag när vi ser en person som springer Marathon, ser vi en framgångsrik människa. En 

intressant fråga man följaktligen kan ställa sig är vad som händer med personer som är 

oförmögna att uppnå god hälsa? Och skulle det i framtiden innebära att fitness går före 

kompetens och bildning?  
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I historien har vi sett exempel på system när man trodde att man kunde dela in människor i 

”bra” och ”dåliga” utifrån kroppsliga biologiska kännetecken. Även om parallellen till studien 

kan tyckas långt dragen menar jag att vi bör vara medvetna om att dagens hälsoillusion på 

arbetsplatsen kan leda in i diskriminering, urval och kontroll. Trots det är jag fortfarande av 

den åsikten att hälsofrämjande arbete i stort är något positivt. Om det görs på rätt sätt innebär 

det fördelar både för organisation och individen. Mycket talar dock för en utbredd övertro på 

träning som nyckelfaktor för bättre hälsa bland personalen. På vissa arbetsplatser är det nog 

inte ett par viktplattor som fattas utan snarare ett par extra händer som skulle behövas för att 

personalen skulle må bra.  
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Bilagor  
 

Bilaga 1. Intervjuguide   

● Kan du berätta om hälsoarbetet hos er?  

  

● Vill du ge exempel på några hälsofrämjande insatser?  

 

● Vad tror du är anledningen till att organisationen satsar på hälsofrämjande insatser?   

 

● På vilket sätt nyttjar du de hälsofrämjande insatserna som arbetsgivaren erbjuder?   

 

● Beskriv en situation där du valt att delta/valt att inte delta i en hälsofrämjande aktivitet. 

 

● Vad tycker du att de hälsofrämjande insatserna har för effekter för dig? Vad har de för 

effekter för gruppen? För organisationen?  

 

● Upplever du att de hälsofrämjande insatserna påverkar ditt privatliv? På vilket sätt?    

 

● Upplever du att det finns skillnader i attityder mot de hälsofrämjande arbetet? Om, vad tror 

du det beror på?  

 

● Vad skulle du vilja lyfta som särskilt positivt/negativt med hälsofrämjande arbete? 

 

 

Kompletterande frågor till chefer  

 

● Jag har förstått att ni har ett omfattande hälsoarbete inom organisationen. Skulle du vilja 

berätta vilka hälsofrämjande insatser ni har inom organisationen idag?  

  

● Varför valde ni att införa dessa?  

  

● Vilka är det som fattar beslut om hälsoarbetet? Sker det på lokal eller regional nivå?  

  

● Vad hoppas ni att dessa hälsofrämjande insatser kan få för effekter för individen, 

arbetsgruppen och organisationen?  
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● Vilka utmaningar möter ni när det gäller att arbeta med hälsofrämjande arbete?  

  

● Utvärderar ni/följer ni upp ert hälsoarbete? Och i så fall, på vilket sätt? 


