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Abstract 

The purpose of this study was to examine in what way a strong employer branding of health 

promotion can have an effect on the ways individuals can experience isolation and stress. In this 

survey we have used the theories of health promotion, organizational culture, isolation and stress in 

an analysis of the possible situation caused by strong employer branding of health promotion. We 

have used these theories in analysis with the purpose to answer the following questions: How does a 

strong employer branding of health promotion influence those employees who, for some reasons, 

don’t take advantage of organizations’ health promotion programs and activities? Could those, who 

don’t take advantage of health activities, become isolated in a company?  

The method of research that was used in this study is a qualitative analysis; we used semi structured 

interviews and open e-mail correspondences. The material was collected from nine different 

organizations as the response from ten interviews.  

The result of the analysis show that is possible for an individual to experience isolation and stress as 

a result of an organization’s employer branding on health promotion. At the same time these 

individuals can experience that they are indirectly obligated to consider their everyday actions from 

the health promotion perspective, which we have assumed to be a result of the possible punishments 

and rewards from their leaders. The conclusion is consequently that a strong employer branding can 

affect an individual’s social situation within an organization, but it is problematic to see in which 

scale. The result has revealed that employer branding of health promotion is a possible cause for 

isolation and stress. 
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1. Inledning

Hälsosamt beteende har formats till en allmän ideologi i dagens samhälle. En hängig och trött kropp 

kan ses som en hotbild mot den ideala människan som alltid dyker upp med leendet på läpparna till 

sitt drömjobb (Cederström & Spicer, 2015, s. 12). Ett exempel på denna ideala människa är en 

koncernchef som intervjuades på SVT:s podcast, Vetenskapsradion. Koncernchefen är en fem barns 

pappa och chef som motionerar minst två timmar om dagen. Han tränar allt ifrån crossfit till löpning 

och simning, samtidigt som han sprider sitt budskap om hälsosam livsstil bland sina anställda 

(Vetenskapsradion, 2015). Men enligt Carl Cederström och André Spicer (2015) har detta 

hälsosamma beteende blivit mer av ett moraliskt tvång än något som sker av fri vilja. Det sociala 

kravet att maximera vårt välmående har börjat vända sig emot oss. Istället för att genuint må bättre, 

har människorna börjat känna sig nästan skuldtyngda och ångestfyllda. Enligt Cederström och 

Spicer (2015, s. 11) har wellness-tänkandet med andra ord infiltrerat nästan alla aspekter av våra liv, 

till och med arbetslivet.  

Wellness-tänkandet har även infiltrerat arbetsgivarnas strategier inom Employer Branding vilket 

beskrivs som hur företagen lockar potentiella medarbetare och håller kvar talangerna. Men hur 

förhåller vi oss till dessa individer, som inte följer hälsotrenden och wellness-tänkandet? Är de lata, 

svaga eller viljelösa? Dessa individer kan hållas som direkt hot mot vårt samhälle (och våra 

arbetsplatser) i ett samhälle där ohälsa definieras som oförmåga att arbeta, säger Cederström och 

Spicer (2015, s. 12).  

Samtidigt som i dagens konkurrenskraftiga samhälle är det viktigt för alla företag att de betraktas 

som  attraktiva och  accepterade arbetsgivare bland både nuvarande och potentiella medarbetare 

(Svenskt Näringsliv, 2006). Ett sätt att göra arbetsgivaren mer attraktiv idag, speciellt i Västvärlden, 

är att erbjuda olika typer av hälso- och trivselhöjande åtgärder. Företagen kan till exempel erbjuda 

friskvårdsaktiviteter eller anordna olika typer av evenemang för företagens medarbetare. Studierna 

har visat att friskvårdsaktiviteterna på en arbetsplats reducerar kostnader för sjukskrivningar, ökar 

produktivitet, minskar antalet frånvarotimmar, och ökar känslan av gemenskap, vilket förklarar 

fenomenet att fler och fler organisationer vill satsa på sin friskvård idag (Merrill et al., 2011). 

Denna typ av hälsofrämjandet på arbetsplatser inkluderar alla de insatser som sker i olika 

sammanhang där individer jobbar, och som syftar till ökat välmående och bättre hälsa (Angelöw, 

2002, s. 18). Dessutom i en undersökning gjord av Svenskt Näringsliv (2006) tror de flesta 
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arbetsgivare att immateriellt värde (hälsa, självförverkligande, flexibilitet med mera) har större 

betydelse för nuvarande och framtida anställda än materiella värden.  

Dagens arbetstagare (speciellt i Norden) anser generellt sett att det viktigaste i livet är att umgås 

med vänner och att vara frisk och i god form, vilket stämmer överens Cederströms och Spicers 

(2015) beskrivning om så kallade wellness-syndromet. Samma syndrom gäller även kraven som 

dagens arbetstagare ställer på sina arbetsgivare; de vill känna gemenskap på sin arbetsplats och de 

vill arbeta i en hälsosam arbetsmiljö (Svenskt Näringsliv, 2006). Medan hög lön var det största 

incitamentet tidigare, har denna morot ersatts med att locka arbetstagare genom well-branded 

företag, vilka erbjuder träning, attraktivt arbete och hög social status (Archcige & Robertson, 2011).  

Det kan konstateras att det finns många företag som idag baserar en hel del av sin employer 

branding på detta fenomen och erbjuder friskvård för sina medarbetare för att de vill satsa på sina 

anställdas hälsa (Svenskt Näringsliv, 2006). Employer branding beskrivs som den summan av 

företagens insatser i att kommunicera med nuvarande och potentiella anställda om att de är 

åtråvärda arbetsgivare, till exempel genom att kommunicera om företagets kostnadsfria 

träningsmöjligheter och gratis mellanmål (Lloyd, 2002).  

Anställda i en organisation är aldrig en homogen grupp. Anställda har förmodligen olika bakgrund, 

olika fritidsintresse och de kan befinna sig i väldigt olika faser i livet. Rongen, Robroek, Ginkel, 

Lindeboom, Altink och Burdorf (2014) har undersökt vilka olika hinder som kan finnas, varför alla 

inte vill eller kan delta i träningsrelaterade aktiviteter som erbjuds. Orsakerna kan möjligtvis vara 

brist på tid, brist på motivation eller till exempel att individen helt enkelt redan känner sig 

tillräckligt hälsosam (Rongen et al., 2014). Dessa individer, som inte deltar och därmed kanske inte 

ses inneha hjältarnas kvaliteter kan lätt bli isolerade från gruppen enligt Menckel och Österblom 

(2000).  

Ett dilemma inom employer branding handlar också om hur olika individer uppfattar olika 

varumärken och deras egenskaper (Arachcige & Robertson, 2011). Det bör noteras att attraktivitet 

är endast en uppfattning, och som en sådan, kommer den att variera kraftigt mellan olika individer 

och olika tider; det vill säga både bland potentiella och nuvarande anställda (Arachcige & 

Robertson, 2011). Därmed lockar inte en stark employer branding om friskvård alla medarbetare 

som annars vore passande medarbetare för företaget. Där kan företaget gå miste om riktiga talanger 

eller skrämma bort de nuvarande medarbetare då dessa individer kan bli stressade och isolerade på 

grund av en image som de inte passar in i (Arachcige & Robertson, 2011).  
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1.1 Bakgrund 
 

I en undersökning om The Global Corporate Challenge, gjord av Scherrer, Sheridian, Sibson, Ryan 

och Henley (2010), kommer det fram att anställda på en tertiär institution i Västaustralien hade gett 

bristen på tid och strukturen av teamet som orsaker till varför de inte hade deltagit i organisationens 

fysiska utmaning. Anställda upplevde att det var omöjligt att uppnå båda tillsatta målen; själva 

arbetet och den fysiska aktiviteten. Detta kan enligt Scherrer et al. tolkas som att denna fysiska 

utmaning ökade deras stressnivå. De individer som hade sämsta förutsättningar (de mest 

stillasittande medarbetare) blev inte motiverade till att utföra kampanjen och bli mer aktiva fysiskt; 

för att skillnaden mellan de stillasittande och vältränade var alldeles för stor. Vältränade och de 

andra anställda blev isolerade från varandra. Detta ledde till att en del gav upp med utmaningen 

redan innan kampanjen ens hade börjat (Scherrer et al., 2010). Ensidig employer branding kan 

förstärka olikheter och leda till indirekt diskriminering av personer som inte deltar i aktiviteterna 

(Scherrer et al., 2010).  

Som motsats till Scherrer, Sheridian, Sibson, Ryan och Henley (2010), konstaterade Rongen, 

Robroek, Ginkel, Lindeboom, Altink och Burdof (2014) i deras studie att de individer som behövde 

friskvård allra mest, var också de mest positiva mot insatserna inom friskvården. De anställda som 

däremot hade begränsningar för att faktiskt delta i givna hälsofrämjande aktiviteter hade då den 

mest pessimistiska bilden av aktiviteterna och ville därmed inte att denna möjlighet skulle erbjudas 

till andra anställda. I studien förklarade anställda sitt deltagande i friskvårdsaktiviteterna genom att 

uttrycka upplevelser om att de kände sig observerade av ledningen och att ledningen därmed 

indirekt förväntade sig att de skulle utnyttja friskvården. Att känna sig ständigt observerad kan 

upplevas som en rädsla och därmed kan situationen orsaka stress (Rongen et al., 2014).  

I och med att studien tyder på att det finns motstånd för wellness-syndromet i organisationer som 

erbjuder och uppmuntrar friskvård, väcker detta intresse för vidare studier om denna resistans. 

Motståndet är ett intressant studieobjekt, för att det möjligtvis dyker upp olika konsekvenser, hinder 

eller barriärer för anställda och kan därmed påverka verksamheten i en organisation.  

 

1.2 Frågeställning 
 

Hur kan en stark employer branding om friskvård leda till isolering och därmed stress?  
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1.3 Syfte 
 

Syftet med studien är att hitta hur företags employer branding kan orsaka en möjlig isolering mellan 

anställda i ett företag. Studien handlar om hur det påverkar dessa medarbetare som inte av någon 

anledning tillhör den eftersträvade employee branding. Det vill säga att en individ inte uppfyller den 

bilden hurdan en medarbetare förväntas vara och hur hen ska bete sig. Syftet med studien är inte att 

försöka undersöka fenomenet på en enskild organisation eller att jämföra olika organisationer, utan 

undersöka och förklara fenomenet på en bredare nivå.  

 

1.4 Avgränsningar 
 

Denna studie kommer att avgränsas till nio organisationer som erbjuder friskvård och olika 

friskvårdsaktiviteter för sina medarbetare. Studien utförs medvetet på organisationer vars primära 

verksamhet inte har någon koppling till friskvård eller hälsobranschen. Detta för att studien ska 

undersöka endast effekter av friskvård som en del av employer branding och inte själva 

verksamheten som organisationen driver.  

Studien kommer att genomföras på olika organisationer för att få en generell förklaring till 

fenomenet i samhället. Studien genomförs i den nordiska kontexten, det vill säga inom 

organisationer som är verksamma i Norden. Vi observerar och undersöker individer vilka arbetar i 

Sverige och i Finland.  
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2. Teoretisk referensram 
 

2.1 Employer branding 
 

Brand är ett namn, symbol, design, eller en kombination av några av dessa som används av olika 

varor och tjänster för att skilja dessa från sina konkurrenter (Backhaus & Tikoo, 2004). Branding 

har blivit som en olja som får maskinen att fungera inom ledarskap och den tros till och med vara 

den perfekta medicinen för kundlojalitet, ökande vinster och skapa för odödlig lojalitet från 

medarbetare (Barrow & Mosley, 2005, s. 57).  

Employer branding har blivit allt vanligare inom dagens organisationer. En anledning är att 

personalomsättning har ökat kraftigt och arbetstagare inte stannar i ett och samma företag under 

hela karriären, vilket var vanligare förut (Melin, 2014). Kraven från anställda har ökat och aspekter 

så som självförverkligandet i arbetslivet har blivit allt viktigare. Det räcker inte längre med trygghet 

i form av lön och fast anställning för att anställda vill stanna inom företaget (Archchige & 

Robertson, 2011; Melin, 2014). Det skapas emotionella band mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Dessa emotionella band innefattar bland annat hur starkt en medarbetare tror på organisationens 

värderingar och om värderingarna upplevs som trovärdiga i vardagen och verksamheten (Barrow & 

Mosley, 2005, s. 59). Arbetsplatserna har noterat fenomenet och därmed börjat investera i sina 

medarbetares ökande krav, till exempel i välmående och trivsel. Därmed strävar företagen efter att 

motivera och attrahera de mest kompetenta medarbetare som passar in i deras målbild (Archchige & 

Robertson, 2011; Melin, 2014).  

Traditionellt har det diskuterats om psykologiskt kontrakt och dess påverkan i relationen mellan en 

arbetstagare och en organisation. Traditionellt har arbetstagare velat vara lojala mot sina 

arbetsgivare, för att i sin tur få en säker och långvarig arbetsplats. Däremot har detta psykologiska 

kontrakt förändrats med tiden, och idag lockar arbetsgivare sina anställda med hjälp av olika 

utbildningar och utvecklingsmöjligheter för att få flexibilitet och stora satsningar i utbyte (Backhaus 

& Tikoo, 2004).  

Employer branding är en effektiv strategi för att motivera anställda till att vara en del av 

organisationen och dess ideologi (Maxwell & Knox, 2009). Employer brand upplyser dessa 

aspekter som gör ett företag helt unikt i sin rekrytering jämfört med andra arbetsgivare (Backhaus & 

Tikoo, 2004). Syftet är “branda” sitt varumärke som arbetsgivare med hjälp av ett förmånspaket 

som bygger på företagets funktionella, ekonomiska och psykologiska förmåner till sina nuvarande 
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och potentiella medarbetare. Därmed vill företagen att bli uppfattade som attraktiva arbetsgivare 

(Backhaus & Tikoo, 2004). Det är viktigt att företagets branding sker både internt och externt för att 

få en konsistent bild på vad som gör företaget till en attraktiv arbetsplats.  

Enligt Backhaus och Tikoo (2004) kan employer branding delas in i tre faser. Den första fasen 

kallas för värde proposition (value proposition) som är lika med de värden vilka redan är 

inkluderade i själva varumärket. Detta sker genom att använda information om organisationskultur, 

ledarskapsstil, egenskaper av nuvarande medarbetare och intrycket av den vara eller tjänst som 

företaget säljer (Backhaus & Tikoo, 2004). Meningen är att värde propositionerna presenterar den 

faktiska bilden av företaget som arbetsgivare och att det förmedlas via arbetsgivarvarumärket 

(Backhaus & Tikoo, 2004).  

Den andra fasen kan beskrivas som målsättning (targeting) där värdepropositionen ska riktas till 

potentiella medarbetare och hr-personal. Extern marknadsföring av employer brand är designad för 

att locka den specifika målgruppen, men den är även designad för att stärka produkten eller företags 

varumärke (Backhaus & Tikoo, 2004).  

Det tredje steget i employer branding är intern marknadsföring. Detta är väldigt viktigt, för att 

interna processer visar om varumärket håller vad det har lovat. Målet med intern marknadsföring 

eller branding är att utveckla anställdas förpliktelse till givna värderingar och organisationens mål 

(Backhaus & Tikoo, 2004). Alla dessa faser måste vara i linje med företagets aktuella produkter och 

företagets externa varumärke. Det finns ändå två begripliga skillnader mellan företagets externa 

varumärke och dess employer brand. Först och främst, employer brand är specifikt för medarbetare, 

kännetecknad av imagen som företaget har som arbetsgivare. Det andra; företagets externa 

varumärke är verkligen inriktat endast utåt och employer brand är lika viktigt både utåt som internt 

(Backhaus & Tikoo, 2004).  

Svårigheterna med employer brand uppstår, då människorna förmodligen förstår budskapet som ett 

företag vill skicka om sin employer brand men inte alltid bryr sig. Skillnaden mellan en likgiltig och 

engagerad medarbetare kan vara enorm. Hur ska man få alla bli engagerade i en mängd av nya 

budskap och idéer som ledningen ger ut? Är alla dessa budskap relevanta för det arbetet som dessa 

anställda ska utföra? Om dessa medarbetare känner att budskapen är värdefulla för dem själva, 

kommer de sannolikt att ta emot och acceptera de givna budskapen (Barrow & Mosley, 2005, s. 

134-135).  
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2.2 Organisationskultur 
 

Med ordet kultur beskrivs vissa mönster och normer som syns i samhällets olika system av 

information, ideologier, värden och lag (Alvesson, 1989; Morgan, 2006). Organisationer i sig är ett 

kulturellt fenomen och organisationer förändras med samhället och dess utveckling (Morgan, 2006), 

till exempel till följd av wellness-syndromet som Cederström och Spicer beskriver (2015).  

Ofta uppstår en bredare uppfattning om gemensamma värderingar inom organisationen vilket kallas 

för kultur och är oftast kopplat till employer branding men ofta finns det även flera små kulturer 

inom organisationen; subkulturer som är skapade av varje enskild team i en större organisation. 

Kulturerna är försvarade med hjälp av sociala processer, images, symboler och möjligtvis ritualer 

vilka kan användas i olika sammanhang med employer branding. (Morgan, 2006)  

Ledningen har en viktig roll i att skapa och utveckla organisationskultur och gemensamma 

värderingar. Det finns en länk mellan ledarskap, organisationskultur och employer branding – 

ledarna ger insikter om varför organisationen agerar och fungerar som den gör (Morgan, 2006).  

 

2.3 Hälsofrämjande och förebyggande processer på arbetsplatsen 
 

Ordet hälsa kan betyda allting emellan psykisk, fysisk, emotionell och mental hälsa. Det kan talas 

om samhällets hälsa, det vill säga att ingen kan må bra om inte samhället kan tillhandahålla resurser 

för de grundläggande behoven hos invånarna. Det kan även talas om hälsosamma företag och 

organisationer (Menckel & Österblom, 2000, s. 17).  

Men hur är en hälsofrämjande arbetsplats? I diskussioner om arbetsplatser används ofta begreppet 

främja parallellt med ordet förebygga, dock det finns en skillnad mellan dessa två. Att främja 

definieras som att gynna, befordra, hjälpa, verka för, förbättra eller uppmuntra (Menckel & 

Österblom, 2000, s. 25). Däremot definieras förebygga som att förhindra, skydda mot, undvika och 

omöjliggöra. Fast dessa två begrepp ofta används i liknande avsikter, skiljer de sig i sitt syfte 

(Menckel & Österblom, 2000, s. 25). Utifrån begreppet kan hälsofrämjandet inkludera allt som ska 

påverka människors möjligheter till allmän välmående. I arbetslivet kan hälsofrämjandet leda till att 

ett stort ansvar läggs på enskilda individer, men det kan också innebära olika förändringar i själva 

arbetsmiljön vilka inte kräver någonting alls av den enskilda individen. Mot denna bakgrund har en 

svensk definition utformats: “Hälsofrämjande på arbetsplatser syftar till att möjliggöra för 



10 
 

arbetande människor att utveckla en god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden” (Menckel & 

Österblom, 2000, s. 26).  

Olika individer har ändå olika förväntningar, behov och attityder vad gäller hälsofrämjande insatser. 

Detta kan leda till att hälsofrämjande på arbetsplatser kan inkludera situationer utanför den aktuella 

arbetsplatsen och det kan därmed begränsa människors möjligheter att må bra eller begränsa deras 

valmöjligheter. Dessutom kan det inte undvikas att hälsofrämjandet på arbetsplatsen leder till att 

arbetsliv och privatliv blir intimt sammanbundna (Menckel & Österblom, 2000, s. 26).  

En risk med ökande hälsofrämjande på arbetsplatser är att ansvaret för den enskilde medarbetarens 

hälsa ligger på medarbetaren själv. Men där bakom ligger en viktig förutsättning; att individen själv 

kan välja. Enligt Menckel och Österblom (2000) har inte alla anställda idag den möjligheten. 

“Träna mera, ät hälsosammare kost, sluta röka, sov mera…” skulle kunna vara exemplar som 

arbetsgivaren tar upp i sin handlingsplan. Det ska ligga lika mycket i arbetsgivarens intresse som 

hos den enskilde arbetstagaren att skapa förutsättningar för god hälsa på arbetsplatsen, det vill säga 

att skapa en hälsosam organisation (Menckel & Österblom, 2000, s. 44).  

 

2.4 Isolering på arbetsplatsen 
 

Flera olika termer har använts i studierna som undersöker aspekter av isolering på arbetsplatsen. 

Isolering beskrivs oftast som en känsla eller ett tillstånd där arbetet utförs på grund av extern 

motivation och externa belöningar (till exempel lön) (Sarros et al., 2002; Chiaburu et al., 2012). 

Vanligtvis förklaras detta tillstånd som ett resultat av brist på autonomi, men det finns ingen allmänt 

accepterad förklaring till fenomenet (Sarros et al., 2002). Om individen upplever utanförskap eller 

till och med diskriminering kan detta leda till sämre motivation eller sämre självförvaltning (Sarros 

et al., 2002).  

Isoleringen förknippas med fyra olika komponenter: brist på kontroll, meningslöshet, brist på 

normer och själv avlägsnande (Sarros et al., 2002). I sin kärna kan isolering ses som separation, 

även avlägsnande, från sitt vanliga jag eller från andra. Detta kan ske då individen upplever att 

arbetet eller andra saker förknippade med arbetsplatsen inte förverkligar ens personliga behov eller 

mål (Chiaburu et al., 2012).  

Enligt Shantz, Alfes, Bailey och Soane (2015) finns det fyra faktorer som bidrar till att anställda i 

en organisation kan känna utanförskap: låg grad av autonomi, begränsad mångfald av 
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arbetsuppgifter, brist på meningsfullhet av arbetsuppgifter, och brist på socialt stöd på arbetsplatsen. 

Kopplingen mellan autonomi och utanförskap finns i frustrationen och maktlösheten i situationer 

där individen saknar självbestämmande. Anställda som behöver utföra enformiga, repetitiva eller 

enkla arbetsuppgifter löper en större risk för att uppleva utanförskap i en organisation. Samtidigt 

som individer som inte upplever sina arbetsuppgifter meningsfulla i ett övergripande sammanhang 

eller som inte ser någon koppling mellan sina uppgifter och bredare processer riskerar att hamna 

utanför (Shantz et al., 2015). Den sista faktorn som ökar utanförskap på en arbetsplats är bristen på 

betydelsefulla relationer med andra medarbetare (Shantz et al., 2015).  

 

2.5 Stress på arbetsplatsen 
 

Stresshantering i organisationer har fått mer och mer uppmärksamhet under de senaste åren och 

anställda upplever stress relaterad till både själva arbetet och arbetsmiljön (Swaminathan & 

Rajkumar, 2013). Det finns ett samband mellan grundläggande mänskliga värderingar och stress 

(Svensson Dalgren, 2004, s. 115; Swaminathan & Rajkumar, 2013).  

Stress kan definieras som ett dynamiskt tillstånd hos en person, där personen möter en situation 

med en möjlighet, utmaning eller krav, och situationens utfall är uppfattat som viktigt men osäkert 

(Swaminathan & Rajkumar, 2013). Generellt beskrivs stress ofta som de fysiologiska och 

psykologiska reaktioner som negativt påverkar individens mentala eller fysiska hälsa när ens 

förmågor är överskridna, exempelvis höga fysiska krav tillsammans med själva arbetet (Babatunde, 

2013).  

En vanlig definition för arbetsrelaterad stress är stress som förekommer när det finns avvikelser 

mellan fysiologiska krav på en arbetsplats och de anställdas oförmåga att hantera de givna kraven 

(Babatunde, 2013; Cooper & Cartwright, 1997). Detta perspektiv beaktar också att stress är ofta 

orsakat av situationer som individen inte kan kontrollera, förutse och som är okända eller innebär en 

möjlig konflikt (Michie, 2002).  

Olika utmaningar och krav som ledarna eller medarbetarna ställer på en individ kan skapa en 

situation där individen känner sig pressad och oduglig och dessa utmaningar och krav kan vara 

relaterade till friskvårdsaktiviteterna som erbjuds på organisationer. Faktorer som bidrar till att 

minska stressen på arbetsplatser kan vara delaktighet, möjlighet att kunna påverka och tillgång till 

socialt stöd (Svensson & Dalgren, 2004).  
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3. Metod 
 

3.1 Val av undersökningsmetod 
 

Studien genomfördes med hjälp av kvalitativ metod för att studien innefattar sociala fenomen som 

behöver undersökas med hjälp av åsikter, erfarenheter och uppfattningar av olika individer 

(Saunders et al., 2016). En kvalitativ studie undersöker deltagarnas verbala beskrivningar och deras 

förhållande till varandra, för att upptäcka hur individerna förstår, upplever och tolkar sakfrågor i ett 

socialt sammanhang (Hammersley, 2013). En kvalitativ studie blev relevant i detta fall då studiens 

fokus har legat på fenomenet på samhällelig nivå och intresset har legat på olika personers egna 

uppfattningar, åsikter och upplevelser (Saunders et al. 2016).  

Den kvalitativa studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade besöksintervjuer och e-

postkorrespondenser. Den semistrukturerade intervjuformen valdes på grund av dess flexibilitet 

(Gillham, 2008, s. 103). Samma frågor ställdes till alla respondenter, men typen och formen fick gå 

igenom en viss utvecklingsprocess för att säkerställa specifik ämnesfokus för varje enskild 

respondent genom hela studiens gång (Gillham, 2008, s. 103).  

 

3.1.1 Undersökningsprocessen 
 

Det ursprungliga utkastet på frågorna skickades ut till respondenterna innan intervjuerna tog plats 

för att respondenterna skulle ha fått en uppfattning om vad det kommer att pratas om under 

intervjun. Detta skapar tillit och ökad öppenhet vilket därmed ökade möjligheterna till en lyckad 

och smidig intervju (Gillham, 2008, s. 103). Meningen var inte att respondenten skulle förbereda 

sina fullständiga svar. Därför utvecklades frågorna med hjälp av både spontana och förberedda 

följdfrågor för att få djupare data och bredare diskussion. Alla frågor ställdes som öppna frågor för 

att undvika situationen där intervjuaren försöker styra intervjupersonen till ett önskat svar (Gillham, 

2008, s. 103). Öppna frågor betyder frågor som inte kan svaras endast med orden ja eller nej. Öppna 

frågor brukar börja med till exempel Hur…, Varför…, Kan du berätta om…, och Vad…(Gillham, 

2008, s. 103).  

Målet med intervjufrågorna var att skapa så bred diskussion som möjligt inom den tiden 

respondenterna hade bokat för intervjuerna. Meningen var att försöka få respondenten att berätta om 

sina egna erfarenheter och synpunkter istället för att respondenten skulle försöka basera svaren på 
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en teori eller svara på ett sätt som respondenten tror att hon förväntas reagera (Patel & Tebelius, 

1987). Respondenterna fick välja tid och plats för sina intervjuer, vilket ledde till ökad tillit. 

Intervjuerna genomfördes på olika kontor, i ett kafé och i en universitetsrestaurang.  

Intervjuerna tog ungefär lika lång tid i varje fall, för att hålla en gemensam struktur i 

undersökningen (Gillham, 2008, s. 103). Varje intervju tog emellan 35 till 50 minuter. Det går 

tyvärr inte att svara på hur länge det tog för olika respondenter att fylla i sina e-postkorrespondenser 

som hade skickats ut. Svaren togs emot efter cirka en vecka från den dagen vi hade skickat ut e-

postkorrespondenserna till varje respektive respondent.  

Intervjuerna spelades in vilket var nödvändigt eftersom en besöksintervju kan ses som ett samtal 

och det kräver att intervjuaren är uppmärksam och inte enbart ställer frågor i en viss ordning utan är 

med i diskussionen och utvecklar dialogen tillsammans med respondenten (Gillham, 2008, s. 49). 

Att spela in intervjuerna var viktigt för att inte utesluta viktiga aspekter i dialogen och för att ha 

möjligheten att återkomma till samtalen i efterhand. Inspelningen underlättade intervjuaren att vara 

närvarande och att koncentrera sig till att intervjun löpte smidigt framåt inom det givna ämnet. 

Samtidigt som det bidrog till att intervjun höll det eftersträvade fokuset, vilket intervjuaren kan 

tappa medan hen behöver avbryta för att skriva anteckningar.  

 

3.1.2 Begränsningar i undersökningsprocessen 
 

På grund av olika hinder som inträffat under undersökningen genomfördes det även fem stycken e-

postkorrespondenser. Några av studiens respondenter befann sig i ett annat land vilket gjorde det 

omöjligt att genomföra en besöksintervju under de förutsättningarna där studien tog plats. Några 

andra respondenter hade inte möjlighet till att träffas. I dessa fall kunde e-postkorrespondenserna 

möjliggöra tillgång till personer vars berättelser och åsikter vore svåra att observera annars 

(Gillham, 2008, s. 149).  

E-postkorrespondenserna innehöll samma frågor som besöksintervjuerna för att kunna uppnå till en 

gemensam struktur i hela studien (Gillham, 2008, s. 103). E- postkorrespondenserna ledde till lite 

kortare svar med några begränsningar, men alla respondenter hade lagt ner mycket tid och 

engagemang för att svara med bra kvalité. E- korrespondenserna är också tillgängliga för 

återkoppling i efterhand, vilket underlättar analysen då intervjuaren kan gå tillbaka till svaren flera 

gånger om och om igen och analysera svaren.  
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3.1.3 Resonemang i undersökningsprocessen 
 

För att representera ett resultat har det använts induktivt resonemang. Induktivt resonemang betyder 

att vi har dragit slutsatser från empiriska observationer som gjorts i detta fall i form av 

besöksintervjuer och e-postkorrespondenser. Induktivt resonemang kräver en god analytisk förmåga 

till att kunna arbeta med tidigare okänd information. Studiens kvalitativa svar som samlats med 

hjälp av olika intervjufrågor har således bidragit till representerade resultat och slutsatser då det har 

använts öppna intervjufrågor samtidigt som olika förändringar under studiens gång har varit helt 

tillåtna (Saunders et al., 2016).  

 

3.2 Val av organisationer och respondenter 
 

För att genomföra studiens syfte söktes flera olika organisationer vilka är passande i syftet om 

employer branding kopplat till friskvård. Det söktes personer i dessa organisationer som är 

medverkande som olika positioner. Valet skedde i två steg; först letade vi efter de företag som 

antogs vara passande i det givna syftet och i andra steget tog vi kontakt med flera olika personer 

som var tillgängliga och villiga för samarbete och därmed tillgängliga för intervjuer.  

Studien genomfördes på GE Healthcare i Uppsala, Google, Spotify, Eniro och Rejlers i Stockholm, 

Svenska Livsmedelsverket i Uppsala, Scania i Södertälje, Tukes (säkerhets- och kemikalieverket) i 

Finland och Vincit i Tammerfors, Finland. Respondenterna hölls anonyma under hela studien 

samtidigt som svaren hölls självständiga, utan någon vidare koppling till ovannämnda företag. 

Respondenterna har själva valt att vara anonyma i undersökningen, vilket gav ömsesidigt förtroende 

och möjliggjorde en situation där respondenternas personliga åsikter och erfarenheter fick komma 

fram (Gillham, 2008).  

Intervjuerna har tagit plats på dessa givna företag för att deras friskvård och olika hälsoaktiviteter är 

en stor del av företagens employer branding både internt och externt. Google, Tukes, GE, Spotify 

och Vincit har alla fått uppmärksamhet i olika massmedier på grund av deras satsningar på flera 

förmåner och satsningar på personalens hälsa (Dagens Nyheter ekonomi, 2016; Turvallisuusuutiset, 

2014; Suomen paras työpaikka, 2016; SvD, 2015 & UNT, 2015).  

Rejlers satsningar upptäcktes via en podcast-avsnitt på Vetenskapsradion (Sveriges Radio, 2015) 

där Rejlers VD, Peter Rejlers, intervjuades av Janet Johansson (Företagsekonomiska institutionen 



15 
 

på Stockholms universitet). Intervjun handlade om elitmotionerande chefer, chefer som tränar flera 

timmar om dagen och hur denna idrottssatsning påverkar deras ledarskapsstil.  

Scania marknadsför sina hälsotjänster och olika satsningar på deras karriärsida på internet, där de 

marknadsför den långa listan om förmåner som deras medarbetare har tillgång till. De nämner till 

exempel hälsomottagningen, träningsanläggningen och olika kultur- och idrottsevenemang vilka 

deras medarbetare kan utnyttja (Scania, 2016). Eniro valdes ut med hjälp av privata kontakter, 

samtidigt som deras kontor ligger ovanför en av Sveriges största gym där alla anställda får träna. 

Eniro står för årskortet för alla sina medarbetare. Livsmedelsverket uttrycker sig i sina jobbannonser 

på ett sätt som väcker intresse hos individer vilka som är intresserade av hälsa och hälsosam livsstil 

(Livsmedelsverket, 2016) trots att själva arbetet inte kräver fysisk aktivitet.  

 

3.3 Insamling av primärdata 
 

För att få tillgång till relevant och tillräckligt information och för att besvara den givna 

forskningsfrågan genomfördes intervjuer i nio olika företag. Det intervjuades en person i varje 

företag, förutom i företag C där det intervjuades två olika personer. De intervjuade personerna har 

varierande positioner och arbetsuppgifter i företagen och deras positioner har samlats och 

sammanställts i tabell 1. Positionerna antas vara en beskrivning av hur bred kunskap respondenten 

har om det undersökta fenomenet.  

Fem av tio intervjuer skedde genom besöksintervjuer, vilket skapade en personlig kontakt med 

respondenterna och intervjuerna liknade ett flytande samtal. En besöksintervju möjliggjorde att 

diskussionen kunde kontrolleras mer utan att respondentens kollegor blandas in och då kunde 

intervjun hållas inom det valda ämnet. Det var lättare att tolka svaren från besöksintervjuerna för att 

spontana följdfrågor hade ställts i situationer där respondenten hade kunnat missförstå den givna 

frågan. Fem intervjuer i fyra olika företag genomfördes via e-postkorrespondenser, vilket var 

nödvändigt eftersom besöksintervjuer inte var möjliga under de givna förutsättningarna.  
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    Tabell 1 

 

3.4 Operationalisering 
 

Inom olika delar av teorierna om employer branding, organisationskultur, hälsofrämjande processer 

på arbetsplatsen samt isolering och stress har det ursprungliga innehållet i teorierna formats om till 

öppna intervjufrågor (se bilaga 1). Intervjufrågorna har haft ungefär samma utkast för varje 

respondent, men med vissa justeringar beroende på vilken position respondenten har i sin 

organisation och i vilken organisation hen jobbar i. Sedan har dessa anpassats och formulerats om 

något till varje respektive respondent för att kunna hålla det specifika ämnet och för att 

respondenten ska kunna svara så brett som möjligt enligt hennes erfarenheter och åsikter (se bilaga 

1).  

Den första delen av intervjufrågorna (frågorna a-c) handlar om företagen, personalen och 

respondenternas arbetsuppgifter i allmänhet. Här har till exempel frågan “Hur skulle du beskriva 

medarbetarna på företag X?” ställts för att ta reda på hur personalen, ledningen och HR-ansvariga 

ser på bilden på företagets medarbetare. I första delen har vi velat sammanfatta hurdan eftersträvad 

bild varje organisation har inom sin employer branding. Genom dessa frågor (frågorna a-c) har det 
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således kunnat identifieras vilka kriterier som behöver fyllas enligt respondenterna i just deras 

organisationer. I denna del valde vi att leta efter olika beskrivningar, krav och önskemål som varje 

enskild organisation meddelar till både nuvarande och potentiella anställda genom sin externa och 

interna employer branding.  

Med hjälp av frågorna har vi tolkat respondenternas svar som att det finns en viss 

organisationskultur i organisationen vilket leder till den eftersträvade bilden på medarbetarna. 

Orden “snälla” och “hjälpsamma” har tolkats som att företagsledningen kräver bra sociala 

kunskaper och vill satsa på team-känslan inom organisationen. Orden “flitiga”, “ambitiösa”, 

“självgående” och “högpresterande” har tolkats som att dessa individer förväntas hålla sig i form 

och att de ska orka i både arbetet och vanliga livet utanför arbetsplatsen. Dessa svar har använts för 

att bekräfta information om organisationskultur och nuvarande medarbetare (Backhaus & Tikoo, 

2004). Meningen är att undersöka om värde propositionerna presenterar den faktiska bilden av 

företaget som arbetsplats (Backhaus & Tikoo, 2004).  

Den andra delen av intervjufrågorna (frågorna d-h) strävade efter att kunna ta reda på hurdana 

hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter det finns på dessa undersökta företag samt hurdan 

respons de har fått. Detta bekräftar att de utvalda organisationerna passar in i studiens syfte.  

Vi försökte få fram hur olika aktiviteter och friskvård på arbetsplatsen marknadsförs, uppmuntras 

och genomförs i verkligheten. Här har det identifierats strategier, hjälpmedel och verktyg som olika 

företag har för just deras friskvårdsaktiviteter och aktiviteternas utförande. Om hälsoaktiviteternas 

marknadsföring har infiltrerat de digitala verktyg (intranät, Outlook-Office eller kalendern) som 

används i det dagliga och primära arbetet har det tolkats som att marknadsföringen inte går att 

undvika, i alla fall inte helt. Även affischer på väggarna har tolkats som oundviklig kommunikation 

om hälsofrämjande satsningar. E-postbrev som personen själv som anställd kan prenumerera på har 

därmed tolkats som en frivillig kommunikation om hälsoaktiviteterna. Yrkesmässiga och 

obligatoriska möten med ledningen och ens kollegor, där det diskuteras om friskvård trots mötens 

huvudsakliga fokus ligger på något annat, har tolkats som en oundviklig situation. Olika 

fikadiskussioner har tolkats lite olika, baserat på respondentens egna uppfattningar.  

Utifrån svaren (d-h) har det sökts efter olika möjligheter i organisationer som kan påverka 

människors möjligheter till allmän välmående (Menckel & Österblom, 2000, s. 25). Vi har letat 

efter olika förändringar och faktorer i arbetsmiljön vilka inte kan påverkas av en enskild 

medarbetare samtidigt som hur arbetsliv och privatliv kan bli intimt sammanbundna (Menckel & 

Österblom, 2000).  
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Den tredje delen (frågorna i-r) behandlar olika aspekter av isolering och stress på arbetsplatsen. Till 

exempel frågorna “Enligt dina erfarenheter; är det samma individer som deltar i 

friskvårdsaktiviteter och andra aktiviteter ni har på företag X?” och “Följs det upp på något sätt 

om man deltar i friskvårdsaktiviteter (tränar, slutar röka, tar promenader…)?” har ställts för att 

kunna hitta olika svar på olika sociala fenomen på dessa arbetsplatser. Med hjälp av dessa frågor 

ville vi få svar på olika aspekter av teorierna om isolering och stress på arbetsplatsen genom att 

respondenten fick berätta om sina egna åsikter och erfarenheter.  

Kommentarer om att det går rykten om olika individer som inte deltar i de gemensamma 

gruppträningsmöjligheterna har tolkats som att det uppstår en fördelning mellan medarbetare vilka 

aktivt deltar i dessa friskvårdsaktiviteter och vilka som inte deltar. Svaren som bekräftar att de 

nästan alltid är samma människor som deltar i gruppträningen eller dyker upp på det gemensamma 

gymmet tolkas som att dessa individer skapar sin egen grupp. Frågorna har upplyst om det finns 

brist på betydelsefulla relationer med andra medarbetare, vilket orsakar och ökar utanförskapet 

(Shantz et al., 2015).  

Uppföljning, längre arbetsdagar på grund av friskvårdsaktiviteter och valet emellan jobb och träning 

har tolkats som stressfaktorer och som möjliga orsaker till isolering. Det tolkas som att dessa 

faktorer leder till lägre autonomi, vilket orsakar isolering och stress (Shantz et al. 2015). 

Uppföljning och längre arbetsdagar är situationer där en person möter krav och utmaningar. I 

sådana fall kan individens förmågor bli överskridna och orsaka stress (Babatunde, 2013).  

 

3.5 Kritiskt tänkande 
 

Vi har varit medvetna om att respondenterna kan ha undvikit vidare diskussioner om känsliga 

ämnen eller kanske velat skydda företagens rykte trots faktumet att alla svar hölls anonyma. 

Situationerna har skilt sig åt något trots att vi medvetet har strävat efter att hålla samma struktur i 

varje enskild intervju. Då lite olika följdfrågor har ställts kan svaren skilja sig åt något på ett sätt 

som skulle ha kunnat neutraliseras om situationen hade varit exakt likadan i varje enskild intervju. 

Dock har det ändå varit följdfrågorna och öppen diskussion vilka lett till djupare nivåer och kontakt 

i besöksintervjuer (Saunders et al., 2016).  

För att friskvård och satsningar på personalens välmående ofta ses som enbart positivt (Svenskt 

näringsliv, 2006) är vi medvetna om svårigheterna med bekräftelsen av denna typ av subjektiv 

information. De flesta vill inte prata negativt om olika satsningar företagen gör för sina anställda. 
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För att vi inte hade tillgång till endast dessa personer vilka aldrig utnyttjar friskvård, kan analysen 

bli sned. Respondenterna som själv håller sig positiva till olika friskvårdsaktiviteter har inte alltid 

vetenskap om hur situationen och upplevelserna är för dessa medarbetare som däremot inte deltar i 

gemensamma aktiviteter.  

Argumenten för att en del av intervjuerna arrangerades på distans istället för att de skulle ha 

arrangerats möten i verkligheten valdes denna gång av praktiska skäl. Kostnaderna var möjligtvis 

lägre och intervjuerna på distans var det enda alternativet då det inte var möjligt att intervjua alla 

intressanta personer på något annat sätt denna gång (Gillham, 2008, s. 21). Via e-

postkorrespondenser var det ändå något svårare att tolka olika signaler för att respondenterna fick 

längre tid på sig att förbereda sina svar och intervjuaren kunde inte tolka kroppsspråk på något sätt. 

Det har uppstått några svårigheter i tolkningen vilka ämnen som är känslomässigt laddade för varje 

respektive respondent och personliga frågor blev nog lättare att undvika för att respondenten fick 

längre tid på sig för sina förberedelser (Gillham, 2008, s. 22).  

Urvalet av studiens respondenter skedde med hjälp av kontaktpersoner som hittades via företagens 

hemsidor och olika sökningar på LinkedIn. På grund av brist på olika resurser hade denna studie 

inte tillgång till att kontakta och intervjua endast personer som medvetet valt att inte delta i 

friskvårdsaktiviteterna. Att intervjua flera sådana personer skulle ha varit optimalt för att uppnå 

ännu mer trovärdigt resultat.  

Med större antal intervjuer hade det empiriska materialet varit mer trovärdigt. Vi är även medvetna 

om begränsningarna som följer av faktumet att en av respondenterna deltog endast i en internship i 

en av utvalda vilket inte är helt optimalt för undersökningen.  
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4. Empiri  
 

4.1 Övergripande bild på företags employer branding och friskvård 
 

I intervjuerna fick vi fram väldigt liknande beskrivningar på medarbetare inom de undersökta 

organisationerna. Dessa medarbetare verkar enligt respondenterna vara ambitiösa, flitiga, fysiskt 

aktiva, energifulla, sportiga och oftast även rökfria. De beskrivs även som snälla och hjälpsamma. 

Respondent H, som själv jobbar med hela koncernens HR-frågor, framhävde:  

”Jag ser våra medarbetare som hälsosammare än vanliga Svenssons.” 

En annan respondent, respondent F, var däremot väldigt tydlig med att deras medarbetare tar 

begreppet hälsa på stort allvar och att de flesta medarbetare inom den här organisationen vill i alla 

fall “äta hälsosammare än en vanlig Svensson”.  

I åtta av nio utvalda organisationer har medarbetarna tillgång till gratis gemensamt gym och i alla 

utvalda organisationer har medarbetarna tillgång till någon typ av gemensam gruppträning. Det 

finns bland annat löpning, yoga, pilates, Zumba, innebandy eller crossfit. I fyra av nio utvalda 

organisationer får medarbetarna gratis massage en gång om året, och tillgång till massage med 

kraftigt sänkt pris oftare än så. I tre av dessa organisationer arrangeras det olika läkarbesök och 

hälsoundersökningar för att kunna veta hur personalen mår och vilka vanor de har i vardagen. I 

företag I arrangeras det olika spontana besök av personliga tränare, vilka kan dyka upp på kontoret 

när som helst och testa personalens kondition på olika sätt. En av organisationerna arrangerade 

hälsokontroller med läkare vid jämna mellanrum förut, men enligt respondenten nådde inte dessa 

kontroller till de individer som faktiskt behövde kontrollerna mest.  

I sex av nio undersökta företag arrangerar ledningen olika idrottstävlingar för personaler eller så 

brukar medarbetarna själva samla ihop ett antal personer från olika avdelningar för att ha ett 

företagslag i till exempel Vasaloppet, Lidingöloppet, Blodomloppet eller tjejmilen. Respondent A 

berättade:  

”Anställda fick en utmaning till att delta i minst åtta lunchklasser under 14 veckors period, och om 

de lyckas med utmaningen får de även ett litet pris från mig. Denna gång får vinnarna en tröja av 

funktionellt material.” 

I två av dessa företag har anställda möjlighet till att använda en timme per vecka av deras betalda 

arbetstid för träning (lunchklasser eller gym). I en organisation kan man ta ut den här timmen även 



21 
 

på sin fritid. Om en anställd styrketränar eller promenerar en timme på en fredagskväll utöver 

arbetstiden ska hen få lön för denna timme också. Två av nio företag erbjuder även tillgång till 

individuell coachning av en personlig tränare samtidigt som de har flera olika föreläsningar om 

hälsa och kostvanor för sina medarbetare. I ett av företagen får anställda till och med gratis mat; 

frukost, mellanmål och middag. Alla dessa måltider är hemlagade och gjorda av närproducerade 

råvaror. Detta kan tolkas som att maten som erbjuds är endast “bra mat”. I samma företag får 

medarbetarna även tillgång till valfria blodprov och rekommenderade vaccinationer gratis när de så 

vill.  

I två andra företag erbjuds det olika smårätter; i en av dem får anställda tillgång till olika sockerfria 

alternativ till mellanmål och snacks, till exempel kokta ägg, minimorötter, riskakor, kvarg och 

proteinbars och i den andra organisationen får anställda tillgång till gratis frukter.  

Dessa svar och faktorer bekräftar att vi har lyckats få kontakt med organisationer vilka passar in i 

studiens syfte. Respondent H tillägger:  

”Friskvårdsaktiviteterna spelar en viktig roll i det faktumet att personalomsättningen är väldigt låg 

i företag H, vilket bekräftar att employer branding om friskvård har fungerat för de flesta i vår 

organisation.” 

 

4.2 Kommunikation och marknadsföring av friskvård 
 

I åtta av nio fall dök det upp svar om att olika reklam och information angående 

friskvårdsaktiviteterna skickas ut till anställda via deras digitala arbetsverktyg utan att personerna 

själva kan välja det. Olika reklam och påminnelser dyker upp via arbetskalendern och deras 

intranät. I ett av dessa företag får personalen även påminnelser angående aktiviteterna och 

erbjudanden de inte har utnyttjat. Respondent I kommenterade:  

”Diskussionen om hälsofrämjande aktiviteter är så aktiv på vår interna chat-forum att det absolut 

inte går att undvika.” 

I ett av nio företag får medarbetarna själva välja från början om de ens vill få information om olika 

hälsoaktiviteter. Dessa personer kan prenumerera på ett nyhetsbrev från deras friskvårdansvariga. 

Men det är viktigt att notera att i detta företag krävs det en prenumeration för att personen ska 

kunna få informationen digitalt, direkt till sitt arbetsbord.  
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I svaren som vi fick framgick det att det finns även olika affischer och Tv-reklam på väggarna i 

kontorslokalerna och i lunchrummen. Enligt respondenterna går inte dessa reklamer att ignorera helt 

och hållet. Respondenterna säger att det är en individs eget val om hen bestämmer sig för att läsa 

eller inte, men hen kommer alltid att märka dessa skyltar.  

Alla respondenter nämnde även fikadiskussioner, lunchraster och professionella möten som olika 

tillfällen där det flitigt diskuteras om friskvård och de gemensamma aktiviteterna. Enligt respondent 

H är situationen i deras företag oundviklig då hälsoaktiviteterna och kommande tävlingarna tas upp 

på alla möjliga möten. Hen berättade även att flera medarbetare i organisationen har reagerat på 

detta och upplever att det kan bli för mycket och alldeles för påfrestande ibland då deras VD brukar 

vara väldigt tävlingsinriktad. Respondenterna C1 och C2 berättade att enligt deras erfarenheter kan 

en person lyckas med att komma undan från friskvårdsdiskussionerna på fikabordet, men samtidigt 

kan personen gå miste om andra diskussioner också vilket medarbetarna är medvetna om.  

 

4.3 Respons på friskvårdsaktiviteter 
 

Alla respondenter berättade att det alltid finns en del anställda som tycker att det finns några 

negativa sidor i allt, till och med i friskvårdsaktiviteterna. En del tycker att det blir för mycket med 

gemensamma träningspass och olika utmaningar, och en del skulle vilja ha ännu större satsningar 

och bredare möjligheter inom träning på sin arbetsplats.  

Respondent F berättade:  

”En av våra kampanjer fick så starkt motstånd att affischerna behövdes ta bort. Vår kampanj 

handlade om hur mycket hälsosammare det är att ta trapporna istället för att åka hiss. Affischerna 

berättade om detta med hjälp av olika slogans och affischerna fanns på hissväggarna. Personer 

som åkte hiss ofta tyckte att det blev för mycket för dem och då bad personalavdelningen att ta bort 

dem.” 

Respondent H berättade också om att det finns en del anställda i deras organisation som har sagt det 

rakt ut att “hälsohetsen” blir alldeles för mycket och att den stör deras arbetsmiljö, speciellt när 

deras VD vill att de ska vinna olika tävlingar (t.ex. mini-Vasan) och det verkar inte räcka till att 

anställda deltar i tävlingar endast för att skapa en trevlig team-anda.  
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4.4 Isolering på arbetsplatsen 
 

Alla respondenter berättade att det i stort är alltid samma individer och samma grupper varje gång 

som dyker upp på de gemensamma gruppträningsaktiviteterna eller vilka som tränar på det 

gemensamma gymmet. Det dyker upp nya ansikten då och då men detta sker tydligen sällan. 

Speciellt yoga, och dansklasser hade sina egna deltagargrupper dit det nästan aldrig dök upp några 

nya personer.  

Enligt respondent A skvallrar de “aktiva individerna” om dessa medarbetare vilka aldrig dyker upp. 

De “aktiva” upplever att dessa individer som inte deltar kan vara för stressade eller kanske 

utbrända. Respondent A berättade:  

”Nästan alla medarbetare dyker upp på någon av de andra gemensamma aktiviteterna, till exempel 

på våra årliga julmiddagar och sommarfester med personalen.” 

Däremot berättade respondent F att i deras organisation brukar dessa fysiskt aktiva individer vara 

samma individer som ligger bakom arrangerandet av andra gemensamma evenemang. Respondent F 

berättar att de “träningsintresserade” brukar även vara de personer som fixar deras gemensamma 

fester, föreläsningar och after works.  

Respondent B deltog inte själv i några gemensamma träningsaktiviteter under sin anställning då hen 

hade skadat sitt knä. Hen kände att på grund av detta var det lite svårare att få kontakt med vissa 

anställda, och därför hade hen velat delta för att kunna knyta viktiga kontakter med dessa 

medarbetare vilka hen inte träffade på kontoret annars så ofta.  

Respondenterna F, G och B kan inte kommentera varför vissa medarbetare inte deltar, då dessa 

respondenter själva har haft dålig kontakt med dessa medarbetare vilka inte dyker upp på passen. 

Respondent I trodde att i deras organisation handlar det endast om att vissa anställda redan 

motionerar mycket på fritiden och har sina egna aktiviteter. Då känner de att de inte behöver dessa 

fysiska aktiviteter på arbetsplatsen. Nio av tio respondenter är ändå eniga om det att de flesta som 

hamnar utanför träningsaktiviteterna är nog rädda för att delta i dessa aktiviteter och vill därför inte 

komma. Respondent C1 kommenterade:  

”De kanske inte dyker upp för att de skäms för sin dåliga kondition, vilket är kopplat till rädslan.” 

Respondent H konstaterade att många inte deltar för att de gemensamma aktiviteterna inte är 

anpassade för alla nivåer. På företag H tränar många anställda mycket skidåkning, löpning och 

simning tillsammans på en nivå som inte är tillgänglig för nybörjare. Respondent F tror däremot att 
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de flesta som inte kommer till lunchklasserna på företag F är ändå fysiskt aktiva på något sätt, men 

är inte intresserade av Zumba, boxning eller innebandy vilka som erbjuds. Hen kan inte hitta 

orsaker till varför en del av dessa individer inte tar ut sina “betalda friskvårdstimmar utöver 

arbetstiden” i detta fall. Hen tror att dessa individer är nog helt enkelt inte intresserade av att 

motionera på sin fritid heller.  

Respondenterna C2 och H tror att den viktigaste orsaken till varför alla inte vill vara med på de 

gemensamma träningspassen är den långa distansen mellan hemmet och arbetsplatsen. I dessa fall 

prioriterar medarbetarna att få åka hem så fort som möjligt efter jobbet och hinna med andra (till 

exempel kulturella) aktiviteter eller familjelivet. Alla undersökta företag har även flextid och då vill 

inte dessa individer “förlänga” sina arbetsdagar genom att stanna på det gemensamma löpnings- 

eller Zumba-passet. Respondenterna C1 och B lägger till ändå en viktig punkt, genom att de 

konstaterade att de flesta nyanställda ger upp mycket av sin fritid och deltar i alla gemensamma 

aktiviteter i början. Detta för att lyckas skaffa sig ett socialt nätverk på sin nya arbetsplats.  

 

4.5 Stress på arbetsplatsen 
 

Den allmänna uppfattningen bland studiens respondenter var att träning på arbetstid eller på 

arbetsplatsen kan leda till längre arbetsdagar. Respondent A konstaterade:  

”Jag tror att de gemensamma lunchklasserna eller träning på vardagar kan upplevas som en 

stressfaktor om individen sen redan tidigare har för mycket på sitt bord.” 

Respondent B skulle aldrig prioritera ett träningspass inför ett arbetsrelaterat möte eller sina 

yrkesmässiga uppgifter. Hen skulle ändå känna sig stressad om alla andra i hens arbetsteam hade 

valt att gå till det gemensamma lunchpasset och endast hen skulle sitta kvar för att arbeta eller äta 

under den timmen. Då skulle hen testa klasserna några gånger i alla fall, för att inte gå miste om 

viktiga kontakter eller inside information.  
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5. Analys 
 

5.1 Wellness-kultur i organisationer 
 

Enligt undersökningen vi har gjort kan det konstateras att wellness-syndromet har infiltrerat dagens 

organisationer och deras employer branding. Organisationer förändras till följd av samhällets 

utveckling (Morgan, 2006) vilket vi tydligt kan se med wellness-boomen (Cederström & Spicer, 

2015). Alla studiens respondenter lyfter fram friskvården som en stor del av deras 

organisationskultur och arbetsmiljö, och flera svar kan tolkas som att ambitioner av hälsosam 

livsstil har genomsyrat dagens arbetsplatser. 

Enligt våra empiriska data kan det också konstateras att det i första hand är ledarna i organisationer 

som bär det största ansvaret till grund för wellness-syndromet. Ledarna har möjligheten till att fatta 

olika beslut om möjliga belöningar och straff. Till exempel möjligheten till träning på betald 

arbetstid och friskvårdstimmarna vilka personalen i företag F får ta ut kan ses som belöningar för 

personer som utnyttjar friskvården. Dessa betalda arbetstimmar kan inte användas för andra typer av 

aktiviteter, till exempel för biobiljetter eller teater. Detta kan tolkas som ett straff mot personer som 

inte kan eller vill delta i de fysiska aktiviteterna på grund av olika anledningar. Med hjälp av dessa 

nämnda belöningar och straff försöker ledningen skapa och understödja den eftersträvade 

organisationskulturen.  

Ofta finns det även flera små kulturer vid sidan av de generella värderingarna och normerna inom 

organisationen, nämligen subkulturer som skapas av varje enskild team i en större organisation 

(Morgan, 2006). Enligt våra empiriska resultat kan det lyftas fram att friskvårdsaktiviteterna kan 

leda till olika subkulturer, beroende på det om vissa individer deltar i de erbjudna aktiviteterna eller 

inte. Som diskuterat ovan är det ledarna som bär ansvaret för vilka möjligheter och begränsningar 

det finns inom organisationskulturen. Dock är det de närmsta kollegorna som bär ansvaret för hur 

organisationskulturen formas om i varje enskilt team och om alla är delaktiga. Respondent F 

berättade hur de “fysiskt aktiva medarbetare” är de personer som tar initiativet för annorlunda 

evenemang och gemensamma aktiviteter också. Detta kan tolkas att de “fysiskt aktiva” har sin egen 

subkultur där de delar gemensamma värderingar, som kan kännetecknas av till exempel 

engagemang och gemenskap.  
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5.2 Isolering från organisations värderingar 
 

Som nämnt tidigare, är anställda i en organisation aldrig en homogen grupp vilket kan betyda att 

organisationskulturen eller dess subkulturer inte stämmer överens med en anställds egna 

värderingar. Detta kan leda till en separation från organisationskulturen, arbetet eller andra 

medarbetare (Chiaburu, et al., 2012). Baserat på våra empiriska underlag kan vi se att alla inte delar 

ett likadant perspektiv på företagens friskvård. Som respondenterna H och F konstaterade, kan det 

handla om antingen syn på motion eller hurdana aktiviteter som arrangeras för medarbetarna.  

Kommunikation om friskvårdsaktiviteterna tar tid från arbetsrelaterade diskussioner på 

professionella möten, vilket kan driva medarbetarens fokus bort från själva arbetet. Därmed kan 

denna typ av kommunikation om hälsoaktiviteterna i långa loppet antas leda till att en anställd 

känner sig avskild från hela organisationen då ens intresse krockar med ledningens verkan.  

Som respondent H lyfte fram i intervjun, finns det flera medarbetare i organisation H som ständigt 

framhäver att diskussionen om friskvård på professionella möten har blivit för påfrestande. Det kan 

ses som att ledningen försvarar friskvårdskulturen på professionella möten med hjälp av dessa 

sociala processer och symboler (Morgan, 2006). I organisation H får medarbetarna ofta arbeta 

utanför huvudkontoret. Vissa medarbetare kan i sådana fall undvika hälsodiskussionerna till en viss 

grad. Detta kan tyda på att dessa medarbetare, som inte är intresserade av företagets 

friskvårdsaktiviteter, skulle kunna söka sig till andra organisationer om deras arbete skulle kräva 

kontinuerlig närvaro på huvudkontoret H där friskvårdskulturen försvaras konstant från ledningens 

sida.  

 

5.3 Isolering och begränsad kontroll 
 

Isolering förknippas med brist på kontroll och meningslöshet (Sarros et al., 2002) och isoleringen 

kan ske då individen upplever att saker som är förknippade med arbetsplatsen inte förverkligar ens 

personliga behov eller mål (Chiaburu et al., 2012). I de undersökta organisationerna har många valt 

att inte delta i den gemensamma gruppträningen, troligtvis för att dessa aktiviteter inte stämmer 

överens med individens personliga mål eller behov. Som respondenterna F och H berättade, har det 

tagits upp i dessa organisationer att Zumba-klasserna inte faller i smaken för alla och flera 

medarbetare i företag H har redan blivit irriterade på alla diskussioner som handlar om skidåkning. 

Denna irritation uppstår förmodligen på grund av att fysiska (och till och med psykiska) mål som 
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individerna har skiljer sig åt. Till exempel en person som vill tävla i en sport, vill troligen inte delta 

i de gemensamma Zumba-klasserna för att dessa klasser inte stödjer deras individuella behov och 

personliga prioriteringar. Vi tolkar detta som en orsak till gruppering inom organisationerna. Till 

exempel då innebandy-individerna och yoga-människorna skapar sina egna grupper och därför 

hamnar de andra utanför på arbetsplatsen.  

Brist på kontroll uppstår i både själva aktiviteterna och i kommunikationen. En enskild anställd har 

begränsade möjligheter till att påverka hurdana aktiviteter som erbjuds inom organisationen då det 

handlar mycket om organisationens ekonomiska förutsättningar och ledningens prioriteringar. Om 

en person upplever att organisationens aktiviteter inte är värdefulla för en själv, kommer de inte att 

ta emot eller acceptera de givna aktiviteterna (Barrow & Mosley, 2005, s. 134-135).  

Frustrationen och maktlösheten i situationer där individen saknar självbestämmande leder till 

utanförskap (Shantz et al., 2015). Utöver faktumet att en enskild anställd har begränsade 

möjligheter till att påverka aktiviteterna, har det kommit fram i intervjuerna att endast i en av nio 

undersökta organisationer har anställda beslutsbefogenhet över de digitala annonserna. Endast i 

företag A får anställda själva prenumerera på ett nyhetsbrev, Health ahead. I alla andra undersökta 

organisationer får medarbetare olika digitala meddelande och påminnelser om friskvård utan att de 

själva kan kontrollera detta. I alla undersökta organisationer finns det ändå hälsoaffischer på 

väggarna vilka inte går att undvika helt samtidigt som fikadiskussionerna om friskvård är väldigt 

livliga och kan ses som oundvikliga. Alla dessa faktorer leder till minskad autonomi och minskad 

självbestämmande enligt vår tolkning och kan därmed ses som möjliga orsaker till utanförskap och 

gruppering.  

 

5.4 Isolering och socialt stöd på arbetsplatsen 
 

Om en medarbetare saknar socialt stöd på arbetsplatsen kan detta i sig leda till isolering eller göra 

isoleringen mera begripligt (Shantz et al., 2015). Enligt respondent A sprids det olika rykten om 

individer vilka inte deltar i de gemensamma friskvårdsaktiviteterna. Enligt respondent A ser andra 

medarbetare dessa individer som utmattade och för stressade för att delta. Dessutom upplevde nio 

av tio respondenter att en av de största orsakerna till varför vissa personer undviker de 

gemensamma fysiska aktiviteterna är förmodad rädsla. Respondenterna och vi har tolkat som att 

rädslan kan bero på individens dåliga fysiska kondition och individens personliga antaganden om 

att andra kommer att bedöma hen. Om en individ behöver känna rädsla av något slag på sin 
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arbetsplats, kan vi enligt denna studie analysera det som att den aktuella organisationskulturen i de 

undersökta sammanhangen inte är tillräckligt tolerant och öppen. Enligt vår tolkning har 

organisationerna misslyckats med sin arbetsmiljö till en viss grad och några hamnar utanför på 

grund av brist på socialt stöd. Som respondenten B bekräftade genom att understryka faktumet att 

hen upplevde att hens sociala nätverk blev begränsad till följd av en fysisk skada. Hen kunde inte 

delta i de fysiska aktiviteterna som vi kan se som en orsak till begränsad kontakt med andra 

medarbetare.  

Dessa svar ovan tolkar vi som att det finns flera medarbetare på de undersökta organisationer vilka 

saknar socialt stöd på sin arbetsplats till följd av begränsat deltagande i friskvård. Det finns olika 

skvaller och förväntningar om dessa medarbetare som inte deltar utan att detta skulle leda till något 

vidare agerande från högre nivåer. Därmed kan det konstateras att isoleringen kvarstår eller 

förvärras i sådana situationer och dessa individer hamnar utan socialt stöd.   

Respondent C1 bekräftar detta fenomen genom att kommentera situationen i deras organisation. 

Enligt hen är det speciellt alla nyanställda som aktivt deltar i alla möjliga aktiviteter för att kunna 

skaffa ett brett socialt nätverk på arbetsplatsen. Genom deltagandet i alla möjliga aktiviteter 

försöker dessa individer, enligt vår tolkning, undvika situationen där de skulle hamna utanför och 

bli isolerade från andra medarbetare och även organisationen.  

 

5.5 Isolering och stress 
 

Stress uppstår då situationens utfall är uppfattat som viktigt men osäkert (Swaminathan & 

Rajkumar, 2013). Om en medarbetare upplever att deltagandet i friskvårdsaktiviteter är viktigt för 

att undvika utanförskap, men är samtidigt rädd för att faktiskt delta eller har andra hinder för 

deltagandet, uppstår en situation där ens förutsättningar är överskridna. En sådan situation där ens 

förmågor är överskridna, leder till stress (Babatunde, 2013). Höga fysiska krav (till exempel 

indirekta krav från ledningen till deltagandet av fysiska aktiviteter) tillsammans med själva arbetet 

skapar en situation där en individ upplever stress (Babatunde, 2013). Det empiriska underlaget som 

studien har haft tillgång till stämmer överens med Babatundens tidigare forskning, då vi har fått 

fram att det finns någorlunda belöningar och straff för friskvårdsaktiviteterna. I varje fall fungerar 

inte det dagliga arbetslivet med olika gruppträningspass eller liknande, för att personen kanske 

behöver sitta på ett möte eller träffa en kund. Om den lediga tiden inte räcker till för 
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friskvårdsaktiviteterna, och ledningen indirekt kräver att personalen ska delta, skapas det stress för 

dessa medarbetare.  

Faktorer som bidrar till ökade stressnivåer på arbetsplatsen kan vara till exempel bristen på socialt 

stöd (Svensson & Dalgren, 2004) eller för långa arbetsdagar vilket anses vara en del av situationen 

med de erbjudna friskvårdsaktiviteterna i vår studie. Då kan stress och isolering ses som två faktorer 

som enligt respondenternas svar kan tolkas vara delvis överlappande. Stress kan ses som en orsak 

till isolering, och isolering kan däremot tolkas som en av orsakerna till stress på arbetsplatsen. 

Dessa två begrepp går hand i hand - och då kan vi därmed inte dra slutsatser om vilken som uppstår 

först och sen möjligtvis leder till den andra. Som respondent B berättade i intervjun, skulle hen 

aldrig våga stanna kvar och bearbeta sin arbetsbörda om alla hens kollegor skulle välja att delta i 

träningen istället och skjuta upp sina uppgifter. Detta ses som en orsak till längre arbetsdagar då en 

individ deltar i träningen och kan därmed behöva ta arbetet med sig hem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

6. Slutsatser 
 

Syftet med studien var att undersöka hur en stark employer branding om friskvård kan leda till 

isolering och stress i organisationer. Syftet var att vidare hitta en djupare förklaring till hur en sådan 

situation på arbetsplatser orsakas genom friskvården och olika hälsofrämjande aktiviteter. Genom 

en kvalitativ studie och tio intervjuer i nio olika organisationer, analys av tidigare forskning och 

med hjälp av olika teorier har vi kommit fram till ett svar på den givna forskningsfrågan.  

Till skillnad från tidigare studier som har undersökt employer branding och friskvård har vi valt ett 

kritiskt synsätt till det hela. Utgångspunkten var att undersöka de negativa effekterna som följer för 

medarbetare som inte deltar i friskvårdsaktiviteterna. För att det redan finns mycket underlag för 

positiva sidor och effekter av friskvård, ville vi lyfta fram de negativa sidorna och aspekter. Vi tror 

att både arbetsgivare och speciellt arbetstagare borde ta hänsyn till våra slutsatser. Forskningsfrågan 

är väldigt aktuell, då employer branding och dess effekter är viktiga för alla arbetsgivare idag. 

Cederström och Spicer (2015) har lyft fram hur wellness-syndromet har infiltrerat hela vårt 

samhälle. Vi har kommit fram till att detta syndrom har infiltrerat till och med våra arbetsplatser. 

Hälsosamt beteende har blivit mer av ett tvång i organisationer. Detta leder till att medarbetarna kan 

känna sig skuldtyngda och ångestfyllda istället för att genuint öka sitt välmående och hälsa, exakt 

som det är med individerna i det övriga samhället. Hälsohetsen har tagit över de gemensamma 

aktiviteterna då lunchrasterna ersätts med träningsklasser och after works har bytts ut mot 

gemensamma löpträningar. En individ som inte följer hälsotrenden inom organisationen riskerar 

hamna utanför då hen inte uppfyller de önskemål som sätts för företagets medarbetare.  

Vi konstaterar att en stark employer branding om friskvård kan leda till isolering och därmed stress 

på arbetsplatsen. Olika faktorer som till exempel chat-forum, hälsoaffischer, lunch- och 

fikadiskussioner samt gemensamma tävlingar är orsaker till varför en del av organisationers 

medarbetare upplever isolering. Individernas egna intresse och värderingar stämmer inte överens 

med ledningens verkan. En del av medarbetare känner stress och påfrestning till följd av ledningens 

verkan (möjliga straff och belöningar) eller hamnar utanför till följd av andra medarbetares 

agerande (subkulturer som orsakas av till exempel företags idrottslag).  

Således kan denna studie bidra till en ökad förståelse för företags ledning. Hur ska ledningen i olika 

företag ta hänsyn till allas behov och begränsningar samt hur ledarna kan bli medvetna om signaler 

som tolkas som belöningar och straff anknutna till icke-arbetsrelaterade aktiviteter. Först och främst 

kan denna studie öka förståelsen hos alla medarbetare i en organisation där hälsoaktiviteterna är en 
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betydlig faktor i deras employer branding. Studien har visat att socialt stöd är en viktig aspekt inom 

organisationers friskvård för att engagera alla i verksamheten och organisationskulturen. Där spelar 

varje enskild medarbetare en stor roll. Alla medarbetare har möjligheten till att påverka vilka ämnen 

som diskuteras på lunch- och fikaborden och därmed har de möjligheten till att öka variationen på 

diskussionsämnen. Enskilda individer har även stor påverkan på vilka aktiviteter som anordnas med 

personalen utöver arbetstiden. I dessa fall kan enskilda individer föreslå och arrangera andra 

aktiviteter som når till individer som inte är aktiva inom friskvården.    

 

6.1 Avslutande diskussion 
 

Den samlade empirin och dess analys har varit framgångsrik för att svara på studiens 

forskningsfråga. Vi anser att vi har lyft fram de viktigaste begreppen vilket har möjliggjort att 

studiens forskningsfråga har kunnat besvaras.  

Det måste även tilläggas att idén bakom studien kan tillämpas för andra aktiviteter som en 

organisation kan erbjuda och arrangera för sina medarbetare. Idén kan tillämpas för andra aktiviteter 

på grund av till exempel etiska aspekter eller några fysiska begränsningar som medarbetare och 

ledare borde ta hänsyn till. Speciellt själva idén och svaren som vi kommit fram till kan tillämpas i 

organisationer som är verksamma i Västvärlden och speciellt i Norden där studien tog plats. Den 

nationella kulturen, nations ekonomiska tillstånd och religion kan ha en stor betydelse i 

organisationskultur och employer branding. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 
 

Denna studie fokuserade på att undersöka hur employer branding om friskvård kan leda till 

isolering och stress. Framtida forskning skulle kunna inriktas mot andra orsaker till isolering och 

stress på arbetsplatsen; andra aktiviteter som inte har någon koppling till hälsa och wellness-

syndromet. Dessa skulle kunna vara till exempel aktiviteter som är starkt länkade med kulturella 

aktiviteter som balett och opera.  

Vidare vore det intressant att undersöka om det finns andra följder och konsekvenser av friskvårds- 

och hälsoaktiviteterna som organisationer erbjuder. I denna studie har andra konsekvenser lämnats 

utanför och fokuset har varit att hitta en länk mellan friskvårdsaktiviteterna och isolering. 
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Alternativt skulle det vara intressant att undersöka detta ämne och fenomen någon annanstans i 

världen; skulle det leda till likadana resultat och likadana slutsatser än i Sverige och i Finland?  
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1 - utkastet på intervjufrågor och e-postkorrespondenser 

Intervju (Företag) 

a. Kan du beskriva hur din vanliga dag på jobbet på (företag) oftast ser ut? 

b. Hur skulle du beskriva medarbetarna på (företag)? 

c. Vad brukar dessa individer göra på fritiden? 

d. Kan du beskriva hurdana olika friskvårdaktiviteter ni har tillgång till på (företag)? 

e. Hur diskuteras det om hälsofrämjande aktiviteter på er arbetsplats? Kan du ge några 

konkreta exempel? 

f. Går det att undvika denna diskussion om “hälsa” på arbetsplatsen? 

g. Hurdan respons har dessa hälsofrämjande åtgärder fått från dig och andra kollegor 

som du har kontakt med? 

h. Kan du berätta för mig, varför enligt din uppfattning vill (företag) satsa på olika 

friskvårdsaktiviteter för sina anställda? 

i. Når aktiviteterna en viss grupp (samma individer) varje gång, eller dyker det upp nya 

personer varje gång? (Är det alltid samma individer som tränar under lunchen eller 

t.ex. direkt efter jobbet) 

j. Vad finns det för orsaker varför vissa medarbetare inte vill eller kan delta i 

friskvårdsaktiviteterna ni har? Kan du berätta om dina erfarenheter? 

k. Vilka andra gemensamma aktiviteter erbjuder ni på (företag), kan du berätta lite om 

dessa? 

l. Enligt dina erfarenheter; är det samma individer som deltar i friskvårdsaktiviteter och 

andra aktiviteter ni har? 

m. Brukar anställda träna ihop eller individuellt under lunchrasten eller direkt efter 

arbetsdagen? 

n. Följs det upp på något sätt om man deltar i friskvårdsaktiviteter (tränar, slutar röka, tar 

promenader…)? 
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o. Vad finns det för konsekvenser om man “tar hand om sin hälsa”? 

p. Vad om man inte gör det? 

q. Tror du att träning på arbetstid eller arbetsplatsen orsakar längre arbetsdagar? 

r. Behöver anställda välja emellan jobb eller träning? 
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