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Abstract  
Because people in working life spend most of their waking hours at the workplace it seems 
like a good arena for health promotion interventions. Several interventions can make 
healthier employees and consequently more effective companies. Health promoting actions 
are, therefore, of interest for both employees and employer. It is above all individuals’ 
eating, exercise, and smoking habits that affect health. The employer intervention should at 
first hand focus on exercise activities, because they give the best health improvement and in 
other hand the tobacco habits. In order to identify employees’ perceptions of state of health 
and health work on a workplace, Nordic Construction Company (NCC), with a particular 
major health problem 10 wood- and concrete workers were interviewed. The results show 
that health status as well as health management at the workplace were perceived as 
mediocre. NCC needs, in particular, to create better awareness about the health 
management and the participation of employees in the health activities.  
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Sammanfattning 
Eftersom individer i arbetslivet tillbringar största delen av sin vakna tid på arbetsplatsen ses 
denna som en god arena för hälsofrämjande insatser. Med olika interventioner kan det 
skapas friskare anställda och därmed effektivare företag. Hälsofrämjande åtgärder är därför 
av intresse för både anställda och arbetsgivare. Det är framförallt individers mat-, motions- 
och tobaksvanor som påverkar hälsan. Arbetsgivarens insatser bör i första hand riktas mot 
motionsvanorna, eftersom dessa har störst hälsopåverkan och i andra hand mot 
tobaksvanorna. I syfte att kartlägga anställdas upplevelse av hälsotillståndet och 
hälsoarbetet på en arbetsplats, Nordic Construction Company (NCC), med särskilt stora 
hälsoproblem intervjuades 10 trä- och betongarbetare. Resultaten visar att hälsotillståndet 
såväl som hälsoarbetet på arbetsplatsen upplevdes som medelmåttigt. NCC bör framförallt 
skapa större medvetenhet om hälsoarbetet och delaktighet hos de anställda i de 
hälsofrämjande aktiviteterna.  
 

Nyckelord: hälsofrämjande, arbetsplatser, byggarbetare  
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1. Inledning 
 

 
1.1 Hälsa 
Hälsa är ett modernt begrepp, vilket dagligen används i olika kontext och sammanhang 
(Hanson, 2004). Den mest välkända definitionen ges av Word Health Organizaton [WHO] 
(2012b, st. 1): ”Health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not 
merely the absence of disease or infirmity”. 
 
Begreppet avser alltså ett subjektivt tillstånd, vilket innebär att det kan ha olika innebörd 
för olika personer (Tangen & Conrad, 2009). Flertalet böcker, artiklar, kurser och metoder 
har skapats med målsättningen att förändra och förbättra hälsotillståndet såväl hos 
individen som världens hela befolkning (Hanson, 2004).  
 
Individers hälsa påverkas under hela livsspannet (Danielsson & Talbäck, 2009), eftersom 
individers livssituation konstant förändras (Thomsson & Menckel, 1997). Då det bland 
annat är livsstilsval som påverkar hälsan kan den därför alltid förbättras under livets gång 
(Danielsson & Talbäck, 2009). I en studie kallad ”1913 års män” framkom att män som 
hållit sig friska och fyllt 90 år hade gemensamt att de inte hade rökt, att de tränade i 
medelåldern och sedan hade fortsatt med det, hade goda sociala relationer, hade druckit 
kaffe och hade låga kolesterolvärden (Johansson, 2011). Livsstilsvalen influeras av 
situationer samt fysisk och social miljö. Individens möjlighet att påverka hälsan begränsas 
av olika strukturella förhållanden som bland annat ekonomi, yrke samt geografiska 
placering (Thomsson & Menckel, 1997).  
 
Det är mer lönsamt att stärka det friska och förebygga ohälsa än att behöva rehabilitera i 
efterhand (Angelöw, 2002). Många gånger kan det även vara ett enklare val. Exempel på 
detta är att det är lättare att hindra individer att drabbas av fetma än att få redan överviktiga 
individer att gå ner i vikt. För att skapa en hälsosammare befolkning är därför förebyggande 
insatser de mest effektiva åtgärderna (Norberg & Danielsson, 2009) såväl som de mest 
vinstgivande (Angelöw, 2002).  
 

1.1.1 Arbetshälsa  
Eftersom arbetsplatserna har en central roll i individers liv söker dessa bli framgångsrika på 
olika sätt. Detta har lett till trenden att införliva organisatorisk hälsa. Istället för att 
förespråka enstaka ansatser införs hälsoprogram, arbetssätt, policys och riktlinjer, vilka har 
anpassats till företaget i fråga (Grawitch, Ledford, Ballard, & Barber, 2009).  

Då majoriteten av befolkningen arbetar heltid och spenderar 35-40 timmar i veckan på sin 
arbetsplats (Warr, 2002) kan arbetet sägas vara den livsaktivitet individer lägger ner mest 
energi såväl som tid på (Grawitch et al., 2009). Därmed är arbetsplatsen en av de viktigaste 
förebyggande och rehabiliterande platserna för att minska sjukfrånvaron (SOU, 2002) och 
även avgörande för folkhälsan i övrigt. Detta trots att ohälsan, i sig, sällan är orsakad av 
just arbetsplatsen (Menckel, 2004).  
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Om en person är arbetsför eller ej påverkas av en persons hälsa (Hansson, 2004). Det är 
därför viktigt att hålla isär hälsa från sjukdom, då de ej är samma sak. En individ kan vara 
sjuk, men ändå kunna arbeta eller så kan individen vara formellt sett frisk och ändå uppleva 
ohälsa och därmed ej vara fullt arbetsför (Sveriges Television, 2010). Att känna ohälsa 
grundar sig ofta i psykologiska förklaringsmodeller och många enskilda individer har idag 
en önskan om ett gott liv och en god hälsa (Hanson, 2004).  
 
Ett flertal företag lägger ner tid, pengar och energi på att rehabilitera sjuk personal. 
Olyckligtvis leder detta inte till att ohälsan undviks (Menckel & Österblom, 2000). Istället 
bör insatserna läggas på hälsofrämjande, då detta har stor påverkan på välmåendet hos de 
anställda (Rydqvist & Winroth, 2009). Forskning angående friskare företag har tagit fasta 
på vikten av att vara tydlig angående företagets värderingar, så att de blir välkända för 
samtliga inom företaget. Att ha strategier och policys för hur företaget handskas med 
sjukfrånvaro är således en av flera grundläggande faktorer för att ett företag skall hållas 
friskt (Sveriges Television, 2010). Om företag därför satsar på implementering av 
friskvårdssatsningar minskar sjukfrånvaron och produktiviteten i företaget ökar (Hanson, 
2004). Att konstant tänka framåt leder till att problem kan förhindras att uppkomma 
överhuvudtaget. Ett framgångsrikt företag och ett friskt samhälle kan därmed skapas genom 
att främja hälsan hos de anställda på arbetsplatsen (Menckel & Österblom, 2000).  
 
Enligt Bjurvald (2009) är en viktig resurs för friskare arbetsplatser företagshälsovården 
(FHV). Det krävs därför att företaget har ett gått samarbete med FHV och andra externa 
resurser för att skapa en hälsosammare arbetsplats. Angeläget är således att se till vad det är 
brist av på arbetsplatser för att sedan koppla samman detta med det utbud av 
friskvårdssatsningar som finns tillgängliga. En friskvårdssatsning behöver således inte bara 
handla om fysiska aktiviteter, utan även andra åtgärder för att bibehålla eller förbättra 
hälsan (Angelöw, 2002).  
 

1.1.2 Arbetshälsans historia 
I Sverige var det främst under 1700-talet som arbetet med hälsofrämjande aktiviteter slog 
igenom och det var också tack vare införandet av förebyggande insatser som dödligheten 
minskade under 1800-talet. År 1737 tillsatte Sverige en så kallad sundhetskommission, vars 
syfte var att informera individer om hur de skulle leva för att bevara sin hälsa. Genom att 
arbeta med detta reducerades lidandet för individer och kostnaderna för samhälle och 
arbetsgivare. Under industrialiseringen klargjordes ett starkt samband mellan de anställdas 
hälsotillstånd och produktionsresultaten. Eftersom arbetet kännetecknades av långa 
arbetsdagar och tunga samt smutsiga förhållanden var utbildning för god hälsa och bättre 
levnadsvanor avgörande för prestationen (Hanson, 2004). En reglering av 
hälsoförhållanden på arbetsplatsen skapades i Sverige framförallt på grund av arbetsolyckor 
med dödsfall som följd, samt hemska arbetsförhållanden (Bjurvald, 2004). 
 
Under 1900-talet blev det sedan en självklarhet att arbeta med hälsoupplysning och 
hälsofrämjande (Hanson, 2004). Det var dock inte förrän mitten på 1990-talet som 
begreppet hälsofrämjande arbetsplatser dök upp (Bjurvald, 2004), trots att ordet 
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hälsofrämjandets engelska motsvarighet, health promotion, skapades av Marc Lalonde 
redan år 1974 (Marc Lalonde, 1974; Raeburn & Rootman, 1999, refererade av Korp, 2004). 
Hans främsta budskap var att ägna mer tid åt att förhindra sjukdom än att behandla den, 
vilket kunde göras genom att fokusera på de strukturella faktorerna i samhället, som ligger 
till grund för individers livsstilsval samt livsmiljö (Lalonde, 1974, refererad av Korp, 
2004). Hälsopromotion kan således kopplas ihop med begreppet empowerment, vilket 
refererar till individens makt över sin hälsa.  
 
Det görs skillnad mellan begreppen hälsopromotion och hälsoprevention. Hälsoprevention 
kallas även sjukdomssynsätt eller hälsoförebyggande och syftar till förändringen som sker 
från frisk till sjuk samt varför och hur detta går till (Kostenius & Lindqvist, 2006). 
Vanligast är det därför, enligt Menckel (2004), att prevention riktas mot en specifik 
målgrupp, vilken löper större risk för skador och ohälsa. Begreppet används alltså för det 
sjukdomsförebyggande området, vilket har som syfte att förhindra sjukdomar eller skador 
såväl som att bevara god hälsa (Hälsa, 2011). Promotion bringar, till skillnad från 
prevention, stödjande förutsättningar och möjligheter för alla på exempelvis arbetsplatser. 
De två begreppen, prevention och promotion, utesluter inte varandra, utan är istället 
komplementerande (Menckel, 2004).   
 
År 1996 bildades The European Network for Workplace Health Promotion, vilket är ett 
nätverk mellan europeiska länder som har som syfte att arbeta med att reducera ohälsa såväl 
som att införliva hälsa (The European Network for Workplace Health Promotion 
[ENWHP], 2012). Medlemmarna i nätverket fastslog år 1997 i den så kallade 
Luxemburgdeklarationen att representanter från arbetsgivare, arbetstagare och 
samhällsaktörer tillsammans ska arbeta för ett hälsofrämjande arbete mot större 
välbefinnande på arbetsplatserna (Hanson, 2004), eftersom en hälsoinriktad arbetsplats 
skapar förutsättningar för bland annat utveckling och livsglädje. Enligt 
Luxemburgdeklarationen bör hälsopromotion på arbetsplatser innefatta bland annat 
medarbetares egenkontroll, socialt stöd och aktiviteter för personalen (ENWHP, 2012). 
Med andra ord är det viktigt att flera aktörer samarbetar för att skapa ökad hälsa i arbetlivet 
(Hanson, 2004).  

 
1.1.3 Hälsofrämjande arbete på arbetsplats  

De hälsofrämjande insatserna på arbetsplatsen har många olika förklaringsmodeller och det 
råder därför oklarhet om hälsofrämjandets exakta innebörd (Menckel, 2004). Därför är det 
svårt för företag att veta var de ska lägga sina resurser. Bara för att de anställda tränar eller 
äter hälsosamt betyder inte det att en arbetsplats är hälsosam. Dessutom innebär det inte att 
ett hälsoprogram som tidigare har fungerat väl på en viss arbetsplats kommer att fungera 
lika bra på en annan likväl som att användandet av flera metoder är till fördel (Grawitch et 
al., 2009). Av de anledningarna är det bättre att undersöka vad ohälsa medför och vilken 
lönsamhet en friskare arbetsplats kan leda till innan ett hälsoprogram påbörjas (Angelöw, 
2002).  
 
Det hälsofrämjande arbetets syfte är framförallt att individer skall må bra, vilket är ett 
ansvar som kan läggas på såväl individen själv som på arbetsgivaren (Menckel, 2004). Det 
finns alltid faktorer på arbetsplatsen som kan påverka hälsan positivt (Sveriges Television, 
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2010) och hälsofrämjandet skall bygga vidare på det som är bra samtidigt som de anställda 
skall ges inflytande över det hälsosamma förändringsarbetet. Tidigare forskning har 
nämligen påvisat att då de anställda får vara med och utforma hälsan på arbetsplatsen 
skapas långsiktiga mål och det blir en vinnande situation för både de anställda samt för 
organisationen (Angelöw, 2002; Grawitch et al., 2009). Ett flertal undersökningar har 
funnit att det finns ett samband mellan anställdas hälsa och organisatorisk effektivitet 
(Grawitch et al., 2009). Av dessa anledningar är det viktigt att undersökningar görs för att 
ta reda på hur de anställda upplever arbetsplatsen och hur de anser att företaget kan 
förbättras.   
 
Inom företag mäts oftast hälsa i form av ohälsa. Exempelvis kan det mätas i form av 
långtidsfriska, sjukfrånvaro, motion, tillbud och arbetsskador, rehabiliteringsfall, 
effektivitet och lönsamhet samt personalomsättning (Johnsson, Lugn, & Rexed, 2003). 
Genom att få överblick över arbetsplatsen, likt detta arbetes kartläggning, kan ett första steg 
mot ett friskare företag tas (Angelöw, 2002). 
 
1.2 Problembeskrivning 
Mat-, motions- och tobaksvanor hos individer är sådant som har inverkan på hälsan 
(Danielsson & Talbäck, 2009). Ohälsosamma matvanor och ett stillasittande liv leder till att 
individer blir sjuka eller dör för tidigt (Livsmedelsverket, 2011). Individer som röker eller 
är drabbade av fetma löper betydligt högre risk att dö en för tidig död än de som inte röker 
eller inte är överviktiga (Danielsson & Talbäck, 2009). Enligt WHO (2012a) kan därför en 
förbättring av fysisk aktivitet, rökstopp samt bättre matvanor leda till en minskning av 
övervikt och fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt vissa cancersjukdomar. 
Följaktligen är det av stor vikt att individerna förbättrar sina livsstilsvanor, då ovannämnda 
sjukdomar, eller de så kallade livsstilsrelaterade medicinska problemen, år 2020 kommer 
att vara mer dödliga än infektionssjukdomar sett ur ett globalt perspektiv enligt Sjöström 
och Yngve (refererade av Kostenius & Lindqvist, 2006).  
 
Då ohälsan under de senaste åren har ökat (Menckel, 2004) har Sverige, och stora delar av 
västvärlden, fått problem med hög sjukfrånvaro på arbetsplatserna (Sveriges Television, 
2010). Sjukskrivningarna har ökat vad gäller samtliga sjukdomar (Angelöw, 2002) och 
enligt en undersökning av Svenskt Näringsliv (2003) är nästan 300000 individer i Sverige 
sjukskrivna varje dag. Detta kostar såväl pengar som mänskligt lidande. Att arbetsgivarna 
inte har kontroll över vad som genererar mest hälsa kan således leda till att företaget 
producerar onödiga kostnader eller skapar villkor som arbetar emot varandra (Ashmos & 
Huber, 1987, refererade av Grawitch et al., 2009).  

 
Arbetare påvisas ha sämre hälsotillstånd, levnadsvanor och psykiskt välbefinnande än 
tjänstemän. Skillnaderna beror på såväl familjeförhållanden som arbetsmiljön. Det har 
bland annat påvisats att de som har fysiskt påfrestande arbete motionerar något mindre på 
sin fritid än andra. Det har också påvisats att tung materiell hantering är en vanlig orsak till 
besvär hos byggnads- och anläggningsarbetare (Danielsson & Berlin, 2009), dvs. den 
kategori av anställda som har uppvisat ohälsa hos NCC. Ett behov av åtgärder är därmed av 
intresse för alla (Svenskt Näringsliv, 2003). Mest lönsamt samt störst hälsopåverkan för en 
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arbetsplats är att lägga energi på motionsaktiviteter och därefter att minska rökning 
(Angelöw, 2002).  
 
1.3 Tidigare forskning  
Hälsan hos anställda inom byggbranschen ger en oroväckande bild av såväl sjuklighet som 
dödlighet (Pritchard, 2004). Detta kan bero på att det inom byggsektorn finns hög risk för 
olyckor (Health and Safety Commission, 2004, refererad av Pritchard, 2004) samtidigt som 
de är en av de branscher, där anställda löper större risk att bli drabbade av en mängd olika 
cancerformer (Malker, McLaughlin, Weiner, Blot, & Ericsson, 1987, refererade av 
Pritchard, 2004). Arbetare inom byggbranschen använder dessutom generellt sett mer tobak 
och alkohol än den vanliga populationen (Keller & Howe, 1993, refererade av Pritchard, 
2004) samtidigt som de tenderar att äta mindre hälsosam kost (US Department of 
Agriculture, 2000, refererad av Sorensen et al., 2007).  
 
Byggbranschen brottas även med svårare implementeringsproblem för hälsofrämjande 
arbete. Många anställda har endast ett kortare anställningskontrakt, vilket, i sin tur, leder till 
strukturella brister för såväl hälsopromotion som hälsoinformation (Gebhardt & Crump, 
1990; Stonecipher & Hyner, 1993, refererade av Pritchard, 2004). Detta eftersom att 
byggarbetare sällan är stationerade på samma plats längre perioder, utan istället flyttar från 
ett arbete till ett annat (Sorensen et al., 2007). Hälsopromotionsarbete är således begränsat 
på grund av arbetet i sig och gör de hälsofrämjande insatserna svåra (Centers for Disease 
Control and Prevention, 2005, refererad av Sorensen, 2007).  

 
Även byggarbetarnas attityder är ett problem. Bland annat vill de flesta byggarbetare åka 
direkt hem när de har utfört sitt arbete för dagen. (Gebhardt & Crump, 1990; Stonecipher & 
Hyner, 1993, refererade av Pritchard, 2004). Dessutom prioriterar de inte säkerhet 
(Dedobbeleer & German, 1987, refererade av Pritchard, 2004) och av den anledningen är 
det viktigt att ledningen arbetar hälsofrämjande inom byggbranschen (Leather, 1988, 
refererad av Pritchard, 2004) och sprider en positiv attityd med avseende på säkerhet. Detta 
eftersom att attityder till hälsa påverkar hälsobeteendet. De anställdas hälsa är därför en 
viktig fråga för byggbranschen ur såväl ett hälsoperspektiv som utifrån ett 
riskhanteringsperspektiv (Viester et al., 2012). 

 
I en studie utförd av Pritchard (2004) har det visats att hälsopromotion inom byggbranschen 
för närvarande är låg både vad gäller information och stöd. Detta är ett problem då 
hälsopromotion kräver strukturellt stöd för att främja hälsosamma förändringar (Pike & 
Foster, 1995; WHO, 1984, refererade av Pritchard, 2004) och information för att förändra 
attityder hos anställda (Downie, Tannahill, & Tannahill, 1995, refererade av Pritchard, 
2004). Saknaden av stöd på arbetsplatser kan därför enligt Pritchard (2004) ses som en stor 
utmaning när det kommer till att uppnå god hälsa inom byggbranschen.  

 
I en studie utförd av Sorensen et al. (2007) formgavs en hälsofrämjande intervention för att 
minska tobaksanvändning och öka frukt- och grönsaksintaget på en byggarbetsplats med 
syfte att förbättra hälsan. Insatserna inriktades på motiverande samtal via telefon och 
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informationsmaterial per mail, vilket anpassades och personifierades via uppgifter som 
ålder, kön och hur villiga personerna var att ändra sig. Studien är en av de första i sitt slag 
för att påvisa vikten av att skräddarsy hälsofrämjande mot de specifika problemen hos 
arbetarna (Campbell, Tessaro, & DeVellis, 2002, refererade av Sorensen et al., 2007). 
Resultatet visade att interventionerna ledde till signifikanta förbättringar i de båda 
hälsoinsatserna i jämförelse mot en grupp som inte fick ta del av insatserna. Rökare, i 
interventionsgruppen, var dubbelt så troliga att sluta röka än de i kontrollgruppen och var 
mer troliga att äta frukt och grönsaker. I studien visades en positiv effekt av hälsoinsatser 
med telefonsamtal kompletterade med det skriftliga materialet, då deltagarnivån ansågs 
mycket hög. Av den anledningen kan insatserna således vara en effektiv metod för att 
främja beteendeförändring bland högriskgrupper, såsom exempelvis arbetare med 
begränsad tillgång till arbetsplatsbaserade program och främja till upphörandet av 
tobaksanvändning och bättre kostintag (Sorensen et al., 2007).  

 
Även Viester et al. (2012) menar att det är viktigt att använda sig av stödjande funktioner 
vid hälsofrämjande arbete. Detta eftersom flera företag erbjuder hälsofrämjande insatser, 
utan att kunna identifiera om det är de behövande personerna som använder sig av 
insatserna eller om det är den friska delen av arbetsstyrkan. Av den anledningen hade 
Viester et al:s. (2012) undersökning som syfte att utveckla ett stödjande hälsoprogram med 
inriktning mot anställda med övervikt och belastningsskador inom byggbranschen. 
Resultatet visar på att deltagandenivån i de hälsofrämjande interventionerna kan ökas om 
hälsoriskerna i verksamhet lyfts fram. 
 

1.4 Syfte och frågeställningar  
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur en arbetsgrupp av trä- och 
betongarbetare vid företaget NCC upplever hälsan samt hälsoarbetet på arbetsplatsen. 
Gruppen har hög tobaksanvändning och generellt högre BMI i jämförelse med andra 
arbetsgrupper inom företaget NCC enligt personalchef vid NCC (personlig kommunikation, 
22 mars 2011). Undersökningen är en kartläggning över vad som kan förbättras på 
arbetsplatsen med hänsyn till de hinder samt möjligheter som arbetsgruppen anser finns. De 
frågeställningar som skall besvaras är:  
 

• Vilka är de anställdas upplevelse av, och attityder till, hälsa och hälsoarbete på 
arbetsplatsen? 

• Vad vill de anställda ha för hälsoarbete på arbetsplatsen?  
• Vad finns det för hinder respektive möjligheter för skapandet av hälsoförbättringar?  
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2. Teoretisk referensram 
 

2.1 Hälsodefinition   
Hälsa är ett komplext begrepp, vilket främst beror på den subjektiva tolkningen (Tangen & 
Conrad, 2009). Hälsa kan vara fysisk och mental såväl som emotionell, spirituell och 
social. Den kan alltså ses som något som leder till välbefinnande, där välbefinnande 
definieras som känslan av att må bra (Menckel & Österblom, 2000). Hälsofrämjande syftar 
till att förhindra sjukdom snarare än till att behandla den (Raeburn & Rootman, 1999; 
refererade av Korp, 2004). Menckel och Österblom (2000) menar att hälsa, arbetsprestation 
och arbetstillfredsställelse påverkas av arbetsplatsens såväl som individens egna resurser. 
Detta innebär att ledaren på arbetsplatsen påverkar hälsan, eftersom ledaren inverkar på 
arbetsmiljö, arbetsinnehåll och arbetsorganisation, som tillsammans blir resurser som leder 
till förbättrad hälsa för individen. Även individens egen kraft i form av egenskaper, 
förväntningar, behov, seder och privatliv blir till resurser som påverkar hälsan. Menckel 
och Österblom (2000) menar därför att det krävs ett växelspel mellan arbetets och 
individens egna resurser för att skapa hälsofrämjande processer.  
 
  
2.2 Känsla av Sammanhang, KASAM 
Aron Antonovsky (1991) såg hälsa utifrån ett salutogent perspektiv, vilket kan betecknas 
som det friska perspektivet, där fokus ligger på vad som främjar och bevarar hälsa. Via 
salutogen infallsvinkel fastställs en individs position på ett kontinuum mellan hälsa och 
ohälsa, samt hur individen kan närma sig den friska polen. Antonovsky (1991) myntade 
även begreppet KASAM, Känsla av sammanhang, vilket består av de tre komponenterna 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa tre är beroende av varandra likväl som 
det strävas efter en balans mellan dem. Olika grader av KASAM inverkar på hur individer 
hanterar och upplever företeelser som har betydelse för hälsa. Detta innebär att 
komponenterna ej följs åt, utan är olika utifrån situation. Att ha hög KASAM innebär 
därför höga värden på dessa komponenter, medan låga värden tyder på låg KASAM. 
 
KASAM kan användas för att identifiera friskfaktorer såväl som för att arbeta med 
hälsofrämjande. Eftersom KASAM används till förbättring för individers livskvalitet och 
välbefinnande är den ypperlig att använda som modell för förändringsarbete och 
lärandeprocesser på arbetsplatser (Antonovsky, 1991). Hanson (2004) förklarar att 
KASAM är en bra utgångspunkt för vilka förutsättningar en hälsoförbättrande arbetsplats 
bör ha. Modellen kan därmed användas som underlag för analys, planering och hjälp för ett 
promotivt hälsoarbete på arbetsplatsen, där de tre komponenterna blir gripbara och 
förstådda (Figur 1). 
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Figur 1. Känsla av sammanhang översatt till en vardaglig nivå på arbetsplatsen (efter 
Hanson, 2004).   

2.2.1 Begriplighet  
Komponenten begriplighet kopplas till om individerna finner de upplevda händelserna som 
förutsägbara. Att stärka begripligheten ger således individer större förståelse för hur saker 
passar ihop och hur företeelser kan förklaras (Antonovsky, 1991). Det är därmed viktigt att 
se och förstå arbetsplatsens helhet (Hanson, 2004). Att ha en arbetsplats med gemensamma 
värderingar och allmän information, som också präglas av förutsägbarhet främjar 
individernas trygghet i den egna arbetssituationen (Antonosky, 1991) och tydliggör 
individens egen funktion inom organisationen (Hanson, 2004). De sociala relationerna bör 
präglas av god kommunikation och feedback för att tillföra hög begriplighet (Antonovsky, 
1991), vilket kan skapas via hög delaktighet för både medarbetare och ledare i hälsoarbetet. 
Om delaktigheten är hög medför det att samtliga har varit med och skapat visioner och mål, 
vilket, i sin tur, skapar högre motivation för att uppnå visionerna och målen. Att friskvården 
har en tydlig bild över vad som genererar hälsa och deltagande är därför viktigt (Angelöw, 
2002; Grawitch et al. 2009).  
 
Enligt Menckel och Österblom (2002) är det angeläget att det anställs personer med 
kompetens för friskvårdsfrågor. Detta eftersom friskvårdssatsningar, som exempelvis 

BEGRIPLIGHET  HANTERBARHET  MENINGSFULLHET 

Kunskap om 
Omvärlden 
Branschen 
Företagets historia 
Företagets org. 
Arbetsinnehåll 
Arbetsmiljö 
Egna rollen 
Förändringar 

Resurser och stöd 
Material och verktyg 
Människor 
Tydlig org.  
Klara riktlinjer 

Motivation 
Visioner 
Mål 
Rimlig lön 
Förmåner  

Feedback från 
Chefen 
Arbetskamraterna 
Kunderna 

Påverkansmöjligheter 
Arbetstakten 
Arbetets planering 
Beslut 

Värderingar 
Etik och moral 
Centrala värderingar 
Rättvis behandling 

Kompetens 
Yrkeskunnande 
Social kompetens  
Kommunicera  

Positiva upplevelser  
Relation t. arb.kamrat 
Relation t. chef 
Trevlig miljö 
Humor 
Variation i arbetet 
Trivselaktiviteter 
Självkänsla 

Ork 
Fysisk ork 
Psykisk ork  
Distansering 
Pauser  
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massage och friskvårdsutövande på arbetstid, främjar hälsa och skapar i och med detta 
hälsosammare arbetsplatser (Angelöw, 2002). Halling, Karlsson, Leijding och Siggstedt 
(2002) ger sju råd för att lyckas med en bra friskvård:  

1. Ge tydliga mål att satsa på.  
2. Förankra den satsningen i organisationen.  

3. Analysera det nuvarande hälsotillståndet i organisationen. 
4. Göra en behovsanalys utifrån det hälsoläget.  

5. Integrera utvecklingsarbetet för hälsoförbättringar i det dagliga arbetet. 
6. Se till att insatserna är mätbara. 

7. Utvärdera satsningarna allteftersom.  
 

Att diskutera fram gemensamma strategier, målsättningar och hälsoarbete leder till att 
ledare och medarbetare för en kommunikation med direkt feedback (Angelöw, 2002). Likt 
Antonovsky (1991) förklarar Angelöw (2002) att det är en grundförutsättning att ha beröm 
och feedback i de sociala relationerna för ett lyckat hälsoarbete, där ledaren skall vara en 
god förebild för de anställda. 
 

Om begripligheten är låg uppfattas information och händelser som oordnade, slumpmässiga 
och kaotiska. Detta leder till osäkerhet och därmed också svårigheter för individer att 
hantera situationen i organisationen (Antonovsky, 1991). Illusioner av hälsa kan lätt uppstå 
eftersom individer kan skatta sitt hälsotillstånd som högre än vad det egentligen är. Detta 
leder till att individerna får en orealistiskt positiv syn på hälsa (Shelly & Brown, 1994).   
 

2.2.2 Hanterbarhet  
Att ha resurser till förfogande för den egna kontrollen och för att möta de krav som uppstår 
innefattar att ha hög hanterbarhet. Hanterbarhet kan alltså vara den egna kontrollen, men 
även relationer till kollegor eller vänner som individen litar på (Antonovsky, 1991). 
Generellt handlar hanterbarhet om den kontroll individen uppfattar sig ha över situation och 
omgivning (Hanson, 2004). I de flesta arbetsmiljöer kan individer få en känsla av att göra 
ett bra arbete om människorna runt omkring dem också gör ett bra arbete. Hanterbarhet kan 
alltså skapas genom att organisera arbetet (Antonovsky, 1991). För att skapa hanterbarhet 
krävs därför tillgång till rätt material och verktyg för att hantera sitt liv hälsofrämjande 
(Hanson, 2004) och lösa problem. Dessa verktyg kan vara kunskap, färdigheter, material 
eller utrustning.  
 
Utan hanterbarhet känner individerna sig som offer för omvärlden, eftersom de upplever en 
känsla av förlorad kontroll. En central faktor för att uppnå hanterbarhet är därför de 
påverkansmöjligheter individen har (Antonovsky, 1991). Hanterbarhet kan därmed liknas 
vid begreppet empowerment, vilket avser individens egen förmåga att påverka såväl sig 
själv som sin omgivning. För att påverka, och därmed uppnå hanterbarhet, behöver 
individen ha begriplighet. Med andra ord bör individen förstå vad som skall göras innan 



10 
 

  

han eller hon tar reda på hur det ska göras (Hanson, 2004). Att personalen därför är 
delaktig i de beslut som fattas inom organisationen är mycket relevant (Antonovsky, 1991; 
Grawitch et al., 2009; Angelöw, 2002). För detta bör samhörighet skapas genom att 
exempelvis involvera personalen i beslutsfattande, personligt inflytande och målstyrning. 
Målstyrning betyder att en gemensam målsättning skapas, vilket bidrar till en delad 
grundsyn på hälsoarbete och hälsofrämjande (Angelöw, 2002). Ett eget inflytande över sin 
arbetssituation kräver dock att det är en balans mellan de krav som ställs och de resurser 
som finns (Hanson, 2004).  
 

2.2.3 Meningsfullhet 
Meningsfullheten är den starkaste av de tre komponenterna (Antonovsky, 1991) och kan 
kopplas till den motivation individen har för att utföra något (Hanson, 2004). Det är med 
andra ord KASAMs motivationskomponent, som syftar på den drivkraft, energi och det 
engagemang individen har för att genomföra ett arbete (Antonovsky, 1991). Då 
meningsfullhet och livslust har ett starkt samband får individer med låg meningsfullhet ett 
minskat intresse för begripligheten och minskad ork och lust att uppnå resultat.  
 
För att bidra till ökad meningsfullhet på arbetsplatsen är det därför viktigt att skapa 
engagemang hos medarbetarna, trivselaktiviteter, utvecklingsmöjligheter och goda sociala 
relationer. Att ha en god bild av hur framtiden skall se ut skapar engagemang att vilja agera 
(Hanson, 2004). Enligt Angelöw (2002) är det därför viktigt att ha ett ledarskap som bidrar 
till att stödja och uppmuntra de anställda, då det leder till meningsfullhet. Ett sådant 
ledarskap bidrar dessutom till utveckling, välbefinnande och ett stärkt självförtroende. 
Uppskattning har således en avgörande betydelse för hälsa och välbefinnande (Angelöw, 
2002).  
 
Eftersom en ledare är en normgivare på arbetsplatsen (Angelöw, 2002) är det bra att veta att 
olika ledarroller passar olika situationer (Menckel & Österblom, 2000). Enligt Westlander 
(1993, refererad av Menckel & Österblom, 2000) finns fyra olika ledarroller. Den 
auktoritära ledarrollen bygger på att ledaren ger ett vederhäftigt intryck och har ett starkt 
auktoritärt förhållningssätt mot de anställda. Goda ledarskapsegenskaper påverkar bland 
annat arbetsnärvaron så det är viktigt att respekt och trovärdighet för ledaren råder, 
eftersom de anställda tenderar att göra som ledaren gör och inte som han eller hon säger. 
Ledaren bör således ha en dialog med de anställda (Angelöw, 2002), eftersom delaktighet 
är en förutsättning för motivationen och motivationen, i sin tur, är en förutsättning för 
välbefinnande (Johnsson et al., 2003).  
 
Det är därför grundläggande att undersöka vad som är känslomässigt viktigt för individen, 
eftersom det är där han eller hon är villig att lägga ner sitt engagemang (Antonovsky, 
1991). Undersökningar har nämligen visat att individer gör det som de själva finner vara 
roligt, eftersom de blir tillfredsställda endast av att befinna sig i just den händelsen eller av 
att ha det beteendet. Med andra ord drivs individerna av inre motivation när de finner saker 
roliga att utföra och strävar således efter att själva få bestämma när de vill utföra dessa 
aktiviteter (Deci & Ryan, 2002).  
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2.3 Arbetsmiljö  
Likväl som god hälsa är en förutsättning för ett sunt arbetsliv är det goda arbetet en 
förutsättning för hälsan (Hanson, 2004). Det finns därmed kopplingar mellan välmående 
hos de anställda och effektiviteten hos företagen. Starka bevis finns för att god arbetsmiljö 
leder till välbefinnande. Välbefinnande, i sin tur, påverkar närvaron på arbetsplatsen, 
arbetsprestation och kvalitet och leder till lägre kostnader för sjukfrånvaro och 
rehabilitering (Hanson, 2004; Grawitch et al., 2009).  

Arbetsplatser tillhör ett större sammanhang på så sätt att de kan innehålla flera arbetsplatser 
inom en och samma organisation, vilket skapar komplexitet (Hanson, 2004). Att endast 
bedriva exempelvis friskvårdsarbete för de anställda är därmed inte tillräckligt (Hanson, 
2004 & Grawitch et al., 2009), utan det krävs en kombination av flera organisatoriska 
strategier. En god arbetsmiljö, som det arbetas systematiskt med skapar därmed friskare 
anställda (Angelöw, 2002).  
 

2.4 Attityder, Trekomponentmodellen eller ABC-modellen 
Trekomponentmodellen eller den så kallade ABC-modellen är en modell för sambandet 
mellan attityder och beteenden. A i ABC står för affekter eller känslor, B för beteende 
(behaviour) och C för kognition (cognition) (Kaufman & Kaufman, 2005).  

2.4.2 Affektiva komponenten  
Affektiva komponenten eller känslokomponenten, A, avser de emotioner individer har mot 
andra personer eller saker. Den affektiva komponenten består av sympati eller antipati, 
vilket leder till att individen blir känslomässigt försvarande eller icke-försvarande mot 
föremålet för attityden (Kaufman & Kaufman, 2005).  

2.4.3 Beteendekomponenten  
Beteendekomponenten, B, är individens observerbara beteende gentemot attitydobjektet. 
Hit räknas även det individer initierar som handlingar mot attitydobjektet. Med andra ord är 
beteendekomponenten det som individen väljer att göra eller säga (Kaufman & Kaufman, 
2005).  
 
Det bör dock noteras att känslo- och beteendekomponenten ej alltid följs åt. Många gånger 
säger en person en sak, men gör en annan (Kaufman & Kaufman, 2005), något som La 
Pierres visade redan 1934 (La Pierres, 1934, refererad av Kauman & Kaufman, 2005). 
 

2.4.1 Kognitionskomponenten  
Kognitionskomponenten, C, berör en attityds tankeinnehåll. Individers attityder påverkas 
av deras antaganden, förväntningar och åsikter och individerna dras naturligt mot att 
bekräfta attityderna. Om individerna har negativa tankar om en viss sak eller person 
kommer individen att försöka bekräfta att de negativa tankarna är sanna (Kaufman & 
Kaufman, 2005).   
 
 



12 
 

  

3. Metod 
 

3.1 Nordic Construction Company       
Året var 1988, då företaget Armerad Betong Vägförbättringar (ABV) och företaget Johnson 
Construction Company (JCC) slogs samman och tillsammans arbetade för första gången 
under en och samma symbol. Trots detta var det inte förrän 1 januari år 1989 som det 
gemensamma bolaget, Nordic Construction Company (NCC), bildades juridiskt (Nordic 
Construction Company, 2011a).  
 
Med cirka 17000 anställda och en omsättning på 49 miljarder kronor anser sig NCC idag 
vara ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i Norden (Nordic 
Construction Company, 2011b). Dess olika verksamheter finns främst i Norden, där arbetet 
till huvudsaklig del består av att bygga hus och vägar, anläggningar samt övrig 
infrastruktur. Företaget har fyra olika verksamheter och NCC Construction är den 
verksamhet som bygger husen och vägarna, anläggningarna och infrastrukturen (Nordic 
Construction Company, 2011c). Vidare består NCC Construction av fyra olika 
affärsområden, vilka alla befinner sig i fyra olika länder. Detta arbete är inriktat på det 
svenska affärsområdet vid namn NCC Construction Sverige (Nordic Construction 
Company, 2011b).  
 
NCC Construction Sverige har 7500 personer anställda och verksamheten hade år 2010 en 
omsättning på cirka 20 miljarder kronor (Nordic Construction Company, 2011d). Det är på 
uppdrag av en arbetsgrupp inom Region Norrland, vilken är en av de fem regioner som 
NCC Construction Sverige består av, som detta examensarbete utförs. Tillsammans med 
personalansvariga i arbetsgruppen fastställdes syftet med underlag från en tidigare utförd 
hälsoundersökning av dess anställda trä- och betongarbetare.  
 

   3.1.1 NCC´s hälsosituation     
Företaget NCC vill kännetecknas av en säker, hälsosam och hygienisk arbetsmiljö och 
eftersträvar att dess medarbetare skall ha god hälsa samt balans mellan fritidsliv och 
arbetsliv. Eliminering av arbetsrelaterade olyckor eller personskador eftersträvas, vilket har 
lett till skapandet av en nollvision. NCC är även emot ”fysisk bestraffning, hot om 
bestraffning, diskriminering, mobbning på arbetsplatsen, sexuella eller andra former av 
trakasserier, tvångsarbete eller andra former av ofrivilligt arbete” på företaget (Nordic 
Construction Company, 2011e, st. 1).  
 
Den undersökta arbetsgruppen hos NCC har utfört en så kallad Hälso-, Arbetsmiljö- och 
LivsstilsUndersökning (HALU), som ligger till grund för detta arbete. I HALUn påvisades 
att arbetsgruppen hade högre Body Mass Index (BMI), vilket är en definition som används 
för att definiera normalvikt, övervikt och fetma (Angelöw, 2002), samt högre 
tobaksanvändning än andra svenska arbetsgrupper inom NCC. Då de påvisade 
riskfaktorerna bekymrade företaget initierades detta arbete med syfte att undersöka de 
anställdas upplevelse av hälsa och hälsoarbete.  
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3.2 Intervjupersoner 
Samtliga 10 intervjupersoner arbetade i så kallade trä- och betonggrupper hos NCC. 
Flertalet av dessa hade deltagit i den tidigare utförda Hälso-, Arbetsmiljö- och 
LivsstilsUndersökningen (HALU), vilken hade som syfte att undersöka det aktuella 
hälsotillståndet hos de anställda (Bilaga 1).  
 
Alla som intervjuades var män och hade arbetat inom NCC mellan fyra och 35 år, M = 23,5 
år. Intervjupersonerna sade sig ha fyra olika yrkesbeteckningar, vilka var snickare, men 
någon eller några kallade sig även byggnads- och betongarbetare, kranförare och byggnads- 
och träarbetare.  
 
3.3 Material 
En semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 2) utformades med ledning av resultatet på den 
redan genomförda HALUn. Intervjuguiden var uppdelad i de tre temana inledning, hälsa 
och hälsoarbete. Temana berörde vilka de intervjuade var, vad hälsa hade för betydelse för 
dem, hur de upplevde hälsoarbetet på arbetsplatsen och om det kunde göras några 
hälsofrämjande förbättringar.   
 
3.4 Procedur 
I samarbete med två personer från personalkontoret på NCC formulerades undersökningens 
syfte. Därefter godkändes ämnet av handledaren vid Luleå tekniska universitetet och 
förarbetet tog sin början. 
 
Intervjufrågorna prövades i en pilotstudie med två personer, där också tidsåtgången för en 
intervju kontrollerades. Med ledning av pilotstudien omformulerades flera frågor och några 
frågor ströks. Intervjupersonerna kom från tre olika arbetsgrupper vid tre olika 
arbetsplatser. Arbetsgrupperna utvaldes av personalchefer vid NCC och intervjupersonerna 
av sina arbetsledare på byggarbetsplatsen. Var respektive när dessa skulle intervjuas 
anpassades efter hur många anställda som fanns på platsen och efter hur stram 
tidsplaneringen var. Intervjuerna genomfördes i lokaler på byggarbetsplatserna. De fem 
första personerna intervjuades under loppet av en dag och dagen därefter intervjuades de 
övriga fem. Lokalerna var ej väl skyddade mot yttre störningsmoment, vilket uppstod under 
samtliga intervjuer. Intervjuerna varade mellan 10 och 40 minuter. Totalt utfördes 10 
intervjuer, vilka samtliga spelades in och transkriberades.  
 

3.5 Avgränsningar 
Endast anställda från en specifik arbetsgrupp inom trä- och betongarbetet på NCC deltog. 
Intervjuerna berörde enbart hälsoförhållanden vid arbetsplatsen med utgångspunkt från 
resultaten av den tidigare genomförda HALUn.  
 

3.6 Databehandling  
I studien har en kvalitativ metod använts, där teori och empiri samverkar och den teoretiska 
referensramen byggs utifrån de empiriska observationerna. Med andra ord alstrades 
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databehandlingen via så kallad abduktion, där empirin var stommen till teorin (Miles & 
Huberman, 1999).  
 
Samtliga intervjupersoner benämns i arbetet som trä- och betongarbetare. Under 
intervjuerna användes en diktafon samt inspelning via dator, eftersom allt material skulle 
kunna granskas, lyssnas av och transkriberas efteråt. Materialet har använts konfidentiellt 
och bandet från diktafonen förstördes direkt efter avslutad avlyssning och transkribering.  
 
Vid analysen av de transkriberade intervjuerna användes metoder utifrån Miles och 
Huberman (1999), där teman, mönster eller nyckelord som sammanförde många olika delar 
av insamlande data extraheras. En sammanhängande och tydlig struktur har således 
använts, där materialet lästs igenom, olika teman preciserats och citat sorterats in under 
teman. Därefter har temana jämförts för att finna likheter och skillnader med passande 
teorier. Detta tillvägagångssätt anses nödvändigt för att säkerhetsställa att ett rättvisande 
resultat erhålls (Miles & Huberman, 1999; Krag Jacobsen, 1993; Starrin, Dahlgren, 
Larsson, & Styrborn, 1991).  
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4. Resultat och analys 
 
4.1 Intervjupersoner 
På grund av byggarbetsplatsernas utspridning såg sig inte intervjupersonerna som en 
gemensam arbetsgrupp, utan grupptillhörigheten låg främst hos kollegorna på samma 
arbetsplats. Detta är ett problem för arbetshälsan, då en organisation som har flera 
arbetsplatser skapar en stor komplexitet (Hanson, 2004). Flertalet av intervjupersonerna 
hade besvarat HALUn via Företagshälsovården på företaget, men var ej medvetna om att 
resultatet hade påvisat hög tobaksanvändning och högre BMI än för andra arbetsgrupper 
från NCC Construction Sverige.  
 

Intervjupersonernas arbetsuppgifter var armering, gjutning, krankörning, byggnationer, 
filning, putsning, gipsning, träjobb, formsättning, rivning, tätning med mera. En av 
intervjupersonerna uttryckte att det var allt ”från renoveringar till nybyggen och kanske till 
och med markarbeten i vissa fall”. Flertalet intervjupersoner hade arbetat inom samma yrke 
hela sitt liv och trivdes bra med såväl arbetsuppgifterna som arbetsplatserna. De varierande 
anställningstiderna hade lett till att intervjupersonerna hade spridda erfarenheter, då de 
bland annat hade lärt sig yrket vid olika tidpunkter och arbetat i olika många år samt på 
olika byggen och arbetsplatser.  

 
4.2 Hälsodefinition 
Hälsa var enligt samtliga 10 intervjupersoner både fysiskt och psykiskt välmående, vilket 
kan jämföras med Menckel och Österbloms (2000) definition att hälsa kan vara just detta, 
men också emotionell, spirituell och social. Med andra ord innefattar hälsa dels att vara 
frisk och fri från sjukdomar, men även att trivas socialt med sina kollegor samt att det är ett 
bra arbetsklimat med väl fungerande samarbete på arbetsplatsen. Flera av 
intervjupersonerna använde ordet ”frisk” eller förklaringen ”att må bra” som synonym för 
begreppet hälsa, vilket kan härledas till ordet välbefinnande då det definieras av känslan att 
må bra (Menckel & Österblom, 2000). Att må bra kan även kopplas till en mycket subjektiv 
tolkning av välmående, vilket Tangen och Konrad (2009) förespråkar att hälsa är. 
Intervjupersonernas resonemang kan även starkt kopplas till begreppet promotion, 
hälsofrämjande, vilket enligt Raeuburn och Rootman (1999, refererade i Korp, 2004) 
innebär att kunna förhindra sjukdom genom att ändra livsval samt livsmiljö.  

 
4.3 Upplevelse av hälsa   
Trots påvisade riskfaktorer i HALUn ansåg hälften av de intervjuade att de hade relativt 
god hälsa, medan resten ansåg sig vara relativt ohälsosamma. Alla uttryckte ändå ungefär 
samma behov av att skapa sig ett bättre hälsotillstånd. Sammanfattningsvis var synen på 
hälsan inom NCC alltså ”medelmåttig”, vilket också är ett ord som användes av en 
intervjuperson vid beskrivandet av sina kollegors hälsotillstånd.  
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4.3.1 Egenupplevd hälsa 
Hälften av intervjupersonerna framförde att deras hälsa är relativt god, även om den ändock 
torde kunna förbättras. En intervjuperson uttryckte detta genom att säga ”jag tror jag har 
god fysik men jag är ingen hälsoprofet, det är jag inte”, medan en annan replikerade ”säkert 
hade man kunnat vara mer hälsosam än vad man är men jag anser mig ändå vara 
hälsosam”. Att hälsan företrädesvis är god karaktäriserades enligt intervjupersonerna av 
deras aktiva fritid, vilken bland annat innehöll friluftsliv, fotboll, hockey och skidåkning. 
Dess ohälsosamma beskaffenhet påstods främst vara en följd av lathet eller arbetsmiljön: 
”det är våran arbetsmiljö som gör att vi kanske inte har i många fall bra hälsa. När man går 
in där man slipar och borrar och fogar det är ingen bra arbetsmiljö”.  
 
Resterande intervjupersoner framställde sig istället som relativt ohälsosamma, eftersom de 
ansåg sig kunna motionera mer än vad de gör i dagsläget. En intervjuperson beskrev sitt 
hälsotillstånd genom förklaringen ”jae, man motionerar väl lite för dåligt och snusar gör 
man också”, medan en annan uttryckte att han är ohälsosam ”för jag är rätt så otränad och 
så röker jag”. En av de 10 intervjuade gjorde inte något åt sitt hälsotillstånd, trots att han 
hade haft en hjärtinfarkt: ”ja, jag är överviktigt det vet jag ju om. Jag röker litegrann fast, 
fast jag har haft en hjärtinfarkt”. Även de intervjupersoner som ansåg sig ha sämre hälsa 
menade att arbetet är orsaken, vilket illustreras av uttalandet: ”det är väl allt damm, all dålig 
luft och grejer just”. Trots att dessa personer ansåg sig vara ohälsosamma var de ibland 
aktiva på fritiden främst med promenader utomhus. En av de ohälsosamma 
intervjupersonerna nämnde även att han hade god psykisk hälsa genom att säga att han 
”mår allmänt bra, har roligt”.  
 

  4.3.2 Uppfattning om kollegornas hälsa  
Samtliga intervjupersoner menade att deras kollegor är relativt hälsosamma och använde 
beskrivningar på hälsotillståndet som ”halvt om halvt” och ”jag tror vi är rätt, ganska, 
medelmåtta”. Med andra ord uppfattades arbetskamraterna ligga på en medelnivå när det 
gäller hälsa och livsstil. En person formulerade det som: ”nog finns det en del som 
motionerar rätt mycket men så finns det ju en del som inte motionerar alls”.  
 
Intervjupersonerna ansåg att arbetskamraternas hälsotillstånd främst beror på vanor, men att 
även arbetet och arbetsmiljön har haft inverkan och då ofta i negativ mening. Trots att de 
understrykte att hälsan är medelmåttig nämnde de ändå flera ohälsosamma faktorer som 
bland annat matvanor, träningsvanor, arbetsmiljön, arbetsbelastning, tobak, övervikt och 
arbete i vinterkyla. Allt detta kan kopplas samman med Menckel och Österbloms (2000) 
förklaring över vad som har inverkan på hälsa, då de menar att motivation, prestation och 
hälsa är påverkade av växelspelet mellan de individuella egenskaperna och arbetsplatsens 
resurser. Att hälsovanor ledde till negativa hälsotillstånd kan även bevisa att de intervjuade 
och deras kollegor hade en låg känsla av sammanhang (Antonovsky, 1991).  
 
 
4.4 Hälsofrämjande och resurser  
Ett gott hälsoarbete innefattar systematiskt arbete för att skapa friskare anställda (Angelöw, 
2002). Att NCC använde flera organisatoriska strategier och inte bara satsar på 
friskvårdsarbeten är mycket positivt, eftersom det sällan har visat sig räcka med endast ett 
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arbetsmiljöarbete (Hanson, 2004; Grawitch et al., 2009; Angelöw, 2002). Genom att bidra 
med ett hälsofrämjande arbete i salutogen anda, som leder till högre KASAM, kommer 
således de anställda att närma sig den friska polen (Antonovsky, 1991). Nedan följer nio 
hälsofrämjande åtgärder som de intervjuade uppmärksammade att NCC bidrog med. Endast 
en av dessa nio resurser kände samtliga intervjupersoner till och det var ingen av dessa som 
alla intervjupersoner deltog i eller använde sig av.   
  

4.4.1 Träningsbidrag, sponsring  
Att det finns träningsbidrag eller sponsring för gymkort, det vill säga ett bidrag i form av en 
viss summa pengar för träning var samtliga intervjupersoner medvetna om. Emellertid 
hävdade flera intervjupersoner att bidraget bara gäller träning på gym och dessutom inte 
täcker hela kostnaden. Bidragets exakta storlek kände ingen av de intervjuade personerna 
till, men samtliga var överens om att det är ett begränsat startkapital för att börja träna.  
 

4.4.2 Informationsblad  
Enligt två intervjupersoner placerades informationsblad eller så kallade ”hälsoblanketter” 
om arbetsmiljö, kost och ergonomi ut på arbetsplatsen. Informationsbladen placerades i 
barackerna, upphängda på en anslagstavla eller liggandes vid och på matsalsborden, där 
intervjupersonerna och deras kollegor endast befinner sig under rast. Informationsbladen 
lästes ytterst sällan av arbetarna, som således var ovetande om dess exakta innehåll. 
 

4.4.3 Spinning 
Spinning anordnades, enligt intervjupersonerna, minst en gång i veckan för samtliga som 
arbetar på NCC. Spinningen kunde tränas på ett gym inne i staden, vilken låg långt från de 
olika byggarbetsplatserna. Flertalet av de som visste om spinningen medgav således att 
träningsformen inte nyttjades av någon från just deras arbetsplats. ”Tyvärr så är det ingen 
från byggnationen som är där”, utan istället är ”det väl bara de som sitter på huvudkontoret 
som är med på det tror jag”. 
 

4.4.4 NCC-klassikern  
En av intervjupersonerna deltog årligen i vad som kallas NCC-klassikern. Detta går enligt 
intervjupersonen ut på att ”under ett helt år ska du åka skidor nio mil och du ska cykla 30 
mil och gå eller jogga i tre mil”. Träningen sker på egen hand, vilket innebär att den som 
deltar själv får föra bok över sin träning. I och med detta kan deltagarna själva styra över 
den tid och energi de vill lägga på träningen respektive när de vill utföra den. 
Intervjupersonen replikerade att träningsformen är ”jättekul” då den är ”varierande” och 
sker ”privat”. Anledningen till den höga motivationen hos intervjupersonen kan bero på att 
individer finner en inre motivation av att utöva det som de själva finner vara roligt (Deci & 
Ryan, 2002). Detta leder således till en högre meningsfullhet, som är 
motivationskomponenten i KASAM, vilket ger högre drivkraft och energi till 
genomförandet. 
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4.4.5 Morgongymnastik- eller promenad   
Morgonträningen bestod, enligt vissa intervjupersoner, i att de skulle ta en promenad på 10 
minuter eller ha en form av morgongymnastik. Vissa intervjupersoner menade att 
morgonträningen hade införts på andra arbetsplatser, men inte på den egna. 
Morgongymnastiken hade kunnat vara behövlig, enligt flera intervjupersoner, och en 
intervjuperson som hade blivit tillfrågad om att bli ledare för morgongymnastiken uttryckte 
detta via uttalandet ”ja, idén var ju inte så tokig men asså det, för då var det väl meningen 
att jag skulle gå någon kurs och lära mig vissa grejer, ja hur man värmer upp. För det väl 
det vi kanske behöver på morgonen, speciellt kanske på vintern.”  
 

4.4.6 Löpartävling 
Enligt två intervjupersoner anordnas årligen lopp med olika teman, där de anställda kan 
delta i gång, joggning eller löpning och få deltagaravgiften betald. Ingen av de två 
personerna deltog dock i löpartävlingarna. 
 

4.4.7 Motionslotteri, motionskort 
Flertalet intervjupersoner nämnde att det fanns ett så kallat motionslotteri. Det gick ut på att 
personerna tränade privat och på egen hand. Därefter skulle de fylla i en lapp över hur 
mycket de hade tränat, som sedan var en lott i ett lotteri inom företaget. Varje månad 
delades vinster i form av träningspengar och presentkort ut till de personer vars lott drogs. 
Lappar till motionslotteriet går, enligt en av intervjupersonerna, att finna på Internet för 
utskrivning eller på arbetsplatsen. Endast en person deltog i lotteriet och menade att via det 
”har man som en morot”, det vill säga något som lockar en till att faktiskt träna.  
 

4.4.8 Bowling 
Enligt två av de intervjuade utövades även bowling, i staden långt från byggarbetsplatserna, 
vilket NCC anordnade och således bekostade. Ingen av de två intervjupersonerna deltog 
själva och visste därmed inte heller specifikt vilka som medverkade, när de brukade delta 
och hur ofta.  
 

4.4.9 Arbetsmiljö och ergonomi 
En intervjuperson menade att arbetsplatsens arbetsmiljö anpassas efter förutsättningar på 
den aktuella byggarbetsplatsen, vilket skapar friskare anställda (Angelöw, 2002). Arbetet 
kan då utföras både ute och inne och innehålla olika arbetsmoment, vilket innebär att ”det 
är olika förutsättningar var du är”.  
 
Att satsa på god arbetsmiljö är viktigt, då detta är en förutsättning för att skapa god hälsa 
och god hälsa är en förutsättning för ett gott arbetsliv (Hanson, 2004). Arbetsmiljön 
påverkar välbefinnande hos de anställda på företaget och välbefinnandet kan, i sin tur, leda 
till högre närvaro på arbetsplatsen, högre arbetsprestation och bättre kvalitet på arbetet 
såväl som lägre kostnader för sjukfrånvaro och rehabilitering (Hanson, 2004; Grawitch et 
al., 2009).    
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Enligt en intervjuperson fanns det en så kallad arbetsberedning, där medarbetarna 
tillsammans med arbetsledaren går igenom hur arbetet skall utföras, vilka material som 
skall användas med mera för att motverka eventuell uppkomst av skador eller sjukdomar. 
Samma person förklarade att de själva kan påverka arbetsmiljön om de vill:  
 
 

Och då på den här arbetsplatsen just nu har vi då, har vi fått alla förutsättningar som 
finns för att vi ska ha en sådan bra miljö som möjligt. Det är inte någonting det 
sparas på just på den här arbetsplatsen. Det finns andra arbetsplatser där man 
kanske inte får samma möjligheter. 

 
Hög delaktighet likt den intervjupersonen beskrev är en grundförutsättning för en frisk 
arbetsplats (Angelöw, 2002), då det leder till högre begriplighet (Antonovsky, 1991; 
Hanson, 2004). Att ha hög begriplighet innebär således att få förståelse för hur saker hänger 
ihop och kan förklaras (Antonovsky, 1991), vilket därför innebär att arbetsledaren på NCC 
hade skapat högre begriplighet genom arbetsberedningen. En god kommunikation med 
information och feedback skapar trygghet i den anställdas arbetssituation (Antonovsky, 
1991). 
 
 
4.5 Hälsohinder 
Personerna på arbetsplatsen tenderade att själva skapa hinder i form av inställning, tid, 
prioriteringar och övertro på sig själva för införlivandet av hälsofrämjande resurser. Detta 
medförde att dagens hälsoarbete på arbetsplatsen och införande av nytt sådant påverkas 
negativt. Intervjupersonerna menade att även företaget sätter upp hinder i form av 
kostnader och felprioriteringar. Således påverkar även företaget hälsan negativt, vilket är ett 
problem då företag skall satsa på lönsamma aktiviteter som ger friskare anställda 
(Angelöw, 2002). De hälsofrämjande insatserna på NCC är således anspråkslösa och 
används följaktligen mycket lite av intervjupersonerna. Problemet består främst i att 
begripligheten av hälsoarbetet är låg, eftersom informationen beträffande de 
hälsofrämjande resurserna inte hade nått samtliga anställda. Att förstå arbetsplatsen och 
göra den begriplig samt förutsägbar är således en viktig del i det hälsofrämjande arbetet 
(Antonovsky, 1991; Hanson, 2004).  
 

4.5.1 Felsatsningar av NCC 
NCC har hälsofrämjande åtgärder, vilka ska motivera de anställda till förbättrad hälsa och 
livsstil. Problemet som har påvisats under intervjuerna är att deltagandet i dessa aktiviteter 
var näst intill obefintligt, då det var åtgärder som inte attraherar de intervjuade. Av samtliga 
10 intervjuade var det inte någon som sade sig gå på de aktiviteter som anordnas av 
företaget, med undantagsfall för de aktiviteter som de kunde utöva privat.  
 

Anledningen till den låga delaktigheten kan bero på att komponenten, som Antonovsky 
(1991) kallar begriplighet var låg på arbetsplatsen, vilket leder till att information och 
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händelser uppfattas som slumpmässiga och kaotiska. Individer har i och med detta svårt att 
hantera situationerna och på grund av det deltar de anställda inte i aktiviteterna.  
 

Energin och tonvikten har således lagts på fel motionsformer, fel sociala arrangemang och 
fel sätt att informera. Investeringar i både tid och pengar har lagts på att anordna aktiviteter, 
istället för att motivera de anställda att delta i aktiviteterna. Om de anställda upplevde en 
högre begriplighet skulle istället händelserna vara förståeliga såväl som förutsägbara 
(Antonovsky, 1991). I detta fall skulle det innebära att de anställda på NCC skulle förstå 
innebörden av att de hälsofrämjande aktiviteterna leder till en bättre hälsa.  

 
Ett exempel på dessa felsatsningar var utplaceringen av informationsblad i barackerna på 
arbetsplatsen, eftersom barackerna var den plats de anställda endast befann sig på när de 
hade rast och de ville umgås med sina kollegor. Informationsbladen hängde på en 
anslagstavla och låg på matsalsborden, vilket kan leda till att de uppfattas som skräp. En 
intervjuperson uttryckte att informationsbladen ligger ”på bordet och så sen i sopor” och 
försökte därigenom förmedla att de ofta kan vara i vägen istället för att göra nytta.  
 

4.5.2 Medvetenhet 
Ett av de största problemen som framkom under intervjuerna var att intervjupersonerna inte 
var medvetna om aktiviteter som fanns på arbetsplatsen. Friskvårdsbidraget var den enda 
hälsofrämjande faciliteten som samtliga visste fanns. Att medvetenheten var låg är ytterst 
ofördelaktigt för NCC samt för de anställda, eftersom hälsofrämjande resurser skapar 
friskare medarbetare (Antonovsky, 1991) och företaget tjänar pengar på det (Angelöw, 
2002). 

 
Vid frågan om de intervjuade hade ett hälsoarbete på arbetsplatsen förekom svar som ”inte 
vad jag kan komma på i alla fall” och ”vi har ju det där, vi får friskvårdstillägget. Vi får väl 
tusen kronor eller nåt sånt där, så om vi löser ett gymkort får vi ändå, vi får en del av det. 
Förutom det vet jag inte”. Dessa citat tyder på att intervjupersonerna ej var medvetna om de 
hälsofrämjande resurserna som fanns på arbetsplatsen, vilket kan vara ett bevis på att 
intervjupersonerna inte ser helheten av hälsoarbetet, något som Hanson (2004) menar är 
viktigt på en arbetsplats. Trots uttalanden om att det inte fanns hälsoarbete uppkom under 
intervjuernas gång flera beskrivningar av förebyggande hälsoarbete, som NCC bidrar med 
till sina anställda. Detta tyder starkt på att intervjupersonerna inte kunde koppla ihop de 
resurser som NCC bidrar med till begreppet hälsoarbete. Med andra ord kunde de inte 
koppla ihop begreppet med aktiviteterna, vilket leder till en svag begriplighet och därmed 
lägre KASAM (Antonovsky, 1991).   
 

Anledningen till att de intervjuade inte hade uppmärksammat aktiviteterna kan vara att de 
inte hade varit tillräckligt uppmärksamma på vad som erbjuds eller att arbetsgivaren inte 
hade gått ut med information om det på rätt sätt. När information eller händelser uppfattas 
som kaotiska eller oordnade kan det tyda på att begripligheten, det vill säga förståelse för 
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hur saker passar ihop, är låg (Antonovsky, 1991). Hanson (2004) menar att individerna 
behöver förstå vad de skall göra innan de tar reda på hur de skall göra det. Med andra ord 
bör begripligheten vara hög för att hanterbarheten också ska kunna bli det. Trots att NCC 
hade hög hanterbarhet, vilket kan bestå av färdigheter, verktyg, kunskap, material eller 
utrustning (Antonovsky, 1991) hjälper inte det de anställda när de har låg begriplighet, 
eftersom de då inte har förståelse för vad de ska göra med hanterbarheten. 
  

4.5.3 Övertro på sig själva  
Under intervjuerna framkom att många lever ett mindre hälsosamt liv med övervikt, 
ohälsosam ergonomi på arbetsplatsen, tobaksanvändning och för lite träning och rörelse i 
vardagen än vad som anses hälsosamt. Trots denna livsstil ansåg hälften av 
intervjupersonerna ändå att de var hälsosamma. Enligt Shelly och Brown (1994) har 
människor normalt en orealistisk optimism vad gäller egen hälsa, vilket leder till en illusion 
av den mentala hälsan som skattas högre än vad den egentligen är. Intervjupersonernas 
hälsotillstånd upplevdes alltså kanske inte alls på samma sätt av dem själva som 
utomstående uppfattar att hälsotillståndet är. Att på en arbetsplats ha överensstämmande 
värderingar främjar begripligheten såväl som tryggheten för de anställda (Antonovsky, 
1991).  
 

4.5.4 Inställningar till träning  
Attityderna till träningsförbättring var negativ hos intervjupersonerna. ”Dyrt”, ”mest äldre 
folk”, ”långt att fara” och ”skämmigt” var argument som användes för att inte vilja utföra 
aktiviteterna, som fanns på arbetsplatsen. Intervjupersonerna hade således många 
anledningar till varför de ej skulle träna, vilka bland annat var tidpunkten, platsen, 
träningsformen eller bidraget. Fem citat har samlats för att understryka detta: ”de anser att 
när de har jobbat sina åtta timmar så har de, de gjort sitt för dagen. Då är det lätt att fara 
hem och äta och så lägger man sig framför tv:n och så gör man inte så mycket mer” och 
”man tycker väl att man får nog med motion på jobbet. Jag menar, det är ju inget lätt yrke 
det här”. 
 

Gå å köpa ett gymkort nu för 3000 och så kanske jag går dit nån gång ibland då 
känns det ju helt bortkastat. Därför tycker jag att jag drar mig lite för att gå å köpa 
ett sånt där för istället för att lägga 3000 där kan jag köpa nå mycket roligare för de 
pengarna. 
 
Jae, jag tror att det är fel motionsform. De har inte hittat rätt grej. Och så börjar de i 
fel ände, de börjar med att ha det 17. Jag tror att man, alla som är där de idrottar ju 
med något annat. Det är ju aktiva människor. Så det är ju inte den målgruppen de 
behöver komma åt. Det är bra att det finns men det är helt fel målgrupp att satsa på. 
 
NCC har ju rätt bra policy där att vi ska ha morgonträning, morgongymnastik, i 
någon stil… men asså vi har haft det på några arbetsplatser men det är inte så jäkla 
lätt att genomföra det heller för att det är många som tycker att det är lite skämmigt 
och lite såhär.. många faktorer som styr till varför man inte ska ha det. 
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Att samtliga intervjupersoner hade negativa värderingar och attityder mot träning har lett 
till att de inte utför den. Detta beror på att det finns en koppling mellan attityder och 
beteende, vilket, i sin tur, påverkar individers livsstil (Kostenius & Lindqvist, 2004). Att 
negativiteten var stor och intresset vagt samt motivationen för träning liten märktes på 
deltagandenivån på aktiviteterna. På spinning, gymträning, löpartävlingarna, bowlingen 
samt morgongymnastiken var det ingen av intervjupersonerna som deltog och när det 
gällde NCC-klassikern var det endast en som årligen genomförde den.   
 
Kaufmans och Kaufmans (2005) trekomponentsmodell, den så kallad ABC-modellen, kan 
på ett enkelt sätt illustrera hur intervjupersonernas negativa känslor kan kopplas samman 
med kognition och beteenden. Modellen består av tre delar, affektkomponenten som 
kopplas till affekter och känslor, kognitionskompenten som kopplas till tankar och 
beteendekomponenten som hänförs till utförandet.  
 
I detta fall skulle affektkomponenten, som motsvarar känslor, kunna kopplas till 
exempelvis intervjupersonernas prioritering av morgonträning, eftersom intervjupersonerna 
var negativt inställda till den och därmed hade ett starkt känslomässigt motstånd mot 
utförandet av den. Kognitionskomponenten innehåller upplevelsen av att det var pinsamt att 
ställa upp på morgongymnastik och tankar om att ingen av de andra arbetskamraterna heller 
deltog. Slutligen kan även paralleller dras till beteendekomponenten, då de två ovanstående 
komponenterna resulterade i att intervjupersonerna valde att inte heller själv medverka på 
morgongymnastiken.  
 
Ett problem är att individer ofta inte är medvetna om sina ställningstaganden och attityder 
och därför inte handlar utifrån sina medvetna tankar. Detta leder till att personer sällan 
handlar utifrån vad de säger att de ska göra (La Pierre, 1934, refererad av Kauman & 
Kaufman, 2005). Intervjupersonerna påstod sig vara motiverade att träna om aktiviteterna 
skulle infalla på arbetstid, men deltog ändå inte i morgongymnastiken trots att den var 
förlagd på arbetstid.  
 
ABC-modellen kan även hänföras till att intervjupersonerna inte deltog i någon aktivitet 
såväl som att de inte använde ergonomi- och miljöskydd, inte läste informationsbladen som 
var utlagda, inte använde friskvårdsbidraget och inte ville ha hjälp med att sluta med sin 
tobaksanvändning. Detta eftersom att känslorna för ovanstående ledde till ett beteende av 
låg delaktighet i aktiviteterna.  
 

4.5.5 Inställning till tobaksanvändning  
Hälften av intervjupersonerna nyttjade tobak, antingen i form av rökning eller snusning. 
Trots detta ansågs tobaksanvändningen inte vara ett vanligt fenomen på arbetsplatsen. ”Just 
nu är det väl knappt någon som röker” replikerade en av intervjupersonerna och de flesta 
andra hade samma inställning. Detta är anmärkningsvärt eftersom HALUn visade att det 
användes tobak i större utsträckning på intervjupersonernas arbetsplats och att hälften av 
intervjupersonerna själva brukade tobak. Dessutom hade två, av de andra fem 
intervjupersonerna som ej brukade tobak, brukat det tidigare. Även detta kan kopplas till 
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Shellys och Browns (1994) studie om att människor tenderar att ha en hög tro på att de är 
hälsosammare än vad de egentligen är.  
  
De personer som var tobaksanvändare förklarade att de fortsätter med bruket för att de har 
ett ”beroende” eller att det är en ”vana”. Trots detta menade samtliga att hälsoarbete mot 
tobaksavvänjning ej skulle fungera, då de inte vill ha någon hjälp med att sluta. Alla hade 
således en stark negativ attityd till etablerande av hälsofrämjande arbete för 
tobaksanvändning, vilket kan bevisas genom uttalanden som ” Det är väl om man skulle få 
nå obehag av det kanske man skulle sluta.”, ”Jag skulle inte ens gå på den där kursen om 
jag inte själv kände att jag ville sluta. Så det skulle va, jag tror inte det skulle hjälpa 
faktiskt”, ” Jag använder det i så begränsad utsträckning att det är ingenting. Jag tror inte 
det försämrar min hälsa” och 
 

Det där är ju upp till mig själv. Ja menar det är ju ingen annan som ska styra det där 
utan det är ju jag själv. Det finns ju inge botemedel direkt, kur för det där, utan det 
är nå, de sitter här uppe. (pekar på sitt huvud)  
 
Därför jag har slutat flera gånger och jag tror, jag tror… alltså att det helt och hållet 
är individen själv som måste vilja sluta verkligen själv. Då tror jag att man lyckas, 
och vill man inte så tror jag inte man lyckas. 
 

 
Vad som kan avläsas av ovanstående citat är att samtliga ville ha högt empowerment, det 
vill säga egen förmåga att påverka (Hanson, 2004) sitt tobaksanvändande. Två av de 
intervjuade indikerade dessutom att de inte tänker upphöra med tobaksanvändningen så 
länge det inte uppstår något besvär. En av intervjupersoner yttrade att det inte ens skulle 
hjälpa med ett hälsofrämjande arbete för tobaksanvändning. De fem intervjupersonerna 
som varken rökte eller snusade höll således med de andra om att ”var och en får ta det på 
sitt eget ansvar” och att det därmed är upp till individerna själva och inte till företaget NCC 
att få hjälp med att sluta användningen. Det är således inte tillgången på resurser, det vill 
säga hanterbarheten, som är låg, utan inställningen till att använda sig av en sådan 
hälsofrämjande resurs.  
 

4.5.6 Arbetsmiljö och ergonomi 
Dagligen vistades intervjupersonerna i en bullrig och dammig miljö, vilket påverkar hälsan 
mycket och det var också det en av intervjupersonerna belyser är de två största 
hälsoproblemen genom att säga ” jag tänker mest på damm, damm och buller. Det går inte 
att komma ifrån”. Att personerna därtill inte använde de arbetsskydd som fanns eller ej 
hade tillräckligt bra arbetsskydd leder till hälsoproblem i form av bland annat ryggont på 
grund av alla tunga lyft, andningssvårigheter på grund av allt damm, ont i kroppen på grund 
av kylan etc. En intervjuperson sade att ” framförallt så är det kylan som är hemsk för oss 
på vintern.” medan en annan sade ”mycket är ju monotont, samma rörelser hela tiden och 
det är ju inte bra”.  
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Det är ju så kroppsligt arbete så man rör sig hela dagarna, går och bär och klättrar. 
Man rör ju kroppen hela dagarna men man får ingen kondition. Man får inte upp 
den där riktiga pulsen som när man springer, det får du inte. Det är som jämnare. 

 
Problemet är inte att resurserna inte finns, utan att individernas empowerment är låg. Detta 
eftersom de resurser som de anställda har tillgång till ofta inte möter de krav som finns, 
vilket således leder till låg hanterbarhet (Antonovsky, 1991). Om individen inte upplever 
sig ha kontroll över sin omgivning och situation kan han eller hon uppleva en känsla av 
förlorad kontroll (Antonovsky 1991; Hanson, 2004). 
 
4.6 Hälsomöjligheter och framtidsidéer  
Alla intervjupersoner menade att hälsoarbetet kan förbättras på arbetsplatsen. De främsta 
förbättringsförslagen handlade om att motivera de anställda till träning och därmed ett 
sundare och hälsosammare liv. Nedan följer intervjupersonernas samtliga förslag på 
förbättringar som NCC borde genomföra på arbetsplatsen.  
 

4.6.1 Träning 
Samtliga intervjupersoner medgav att motionsträning under arbetstid i stor utsträckning kan 
fungera. Träningsformen måste dock passa medarbetarna, vilket den inte gör nu. Detta 
exemplifieras av en intervjuperson: ”jag gillar inte att sitta i ett gym heller”. Citatet kan 
kopplas till att det finns för lite meningsfullhet, det vill säga motivation (Antonovsky, 
1991) hos intervjupersonerna för den träning som finns i nuläget. Av denna anledning är 
det viktigt att ta reda på vad individen finner vara motiverande (Antonovsky, 1991) för att 
därefter anpassa arbetsplatsen utifrån det. Att ledare tillsammans med medarbetare 
diskuterar fram en gemensam målsättning och strategi är därför en grundläggande 
förutsättning för arbetsplatsen (Antonovsky, 1991; Angelöw, 2002) såväl som att det skapar 
högre begriplighet (Antonovsky, 1991). Med andra ord är det önskvärt att ha en gemensam 
grundsyn över det hälsofrämjande arbetet (Angelöw, 2002), såväl som ett eget inflytande 
över arbetssituationen (Hanson, 2004). 
 
Viktigt är alltså att finna en träningsform som samtliga, eller största delen, av de anställda 
vill utföra: ”Det gäller att få med sig fler flertalet och hitta en motionsform eller hitta ett 
tema som gör att man får med sig majoriteten av dem äldre farbröderna”. Det som föreslogs 
vara roliga och motiverande aktiviteter var stavgång, skidåkning, simning, bandy, 
badminton, jakt och promenader. Även sociala evenemang föreslogs.  
 
Tidsmässiga förslag på minst en timmes träning i veckan föreslogs av tre personer och en 
föreslog minst två timmar och menade att det var ett minimum av träningstid och ”rimlig 
också”. Enligt Angelöw (2002) är 30 minuters vardagsmotion en av de viktigaste 
hälsofrämjande behandlingarna. Om detta skulle avsättas till endast ett träningspass per 
arbetsvecka skulle det resultera i två och en halv timmes träning.   
 
För att träningen skall införlivas samt förankras och följas på arbetsplatsen nämnde fyra av 
intervjupersonerna att ledaren spelar en väsentlig roll. Detta kan bero på att ett 
uppmuntrande och stödjande ledarskap med feedback leder till utveckling såväl som 
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välbefinnande och ett stärkt självförtroende (Angelöw, 2002). En intervjuperson yttrade att 
det även behövs ”uppmuntring” för att medarbetarna skall inleda samt fortsätta med 
träning. Två av intervjupersonerna yttrade att ledaren bör uppträda likt ”en militär” och 
befalla arbetarna att införliva ett hälsosammare beteende och börja träna. Enligt Westlander 
(1993, refererad av Menckel & Österblom, 2000) finns det olika ledarroller, däribland en 
auktoritär roll, som kan användas som underlag för förutsättningar för hälsofrämjande 
arbete på arbetsplatser. Det auktoritativa ledarskapet bygger på att chefen har ett starkt 
auktoritärt förhållningssätt till sina anställda. Enligt Menckel och Österblom (2000) är 
samtliga ledarroller bra för hälsofrämjandet, dock passar olika roller vid olika 
förutsättningar. 
 Följaktligen nämnde två personer att morgongymnastiken, vilken borde finnas på 
arbetsplatsen, enligt flera intervjupersoner, skulle få högre närvaro ifall en bra ledare höll i 
träningen. En ledare är normgivare på arbetsplatsen och goda ledaregenskaper ökar 
arbetsnärvaron, framförallt då det råder respekt och trovärdighet för ledaren (Angelöw,  
2002). Således är det viktigt att ledaren är en bra förebild för de anställda (Angelöw, 2002; 
Antonovsky, 1991), eftersom anställda ofta gör som chefen gör och inte som chefen säger 
(Angelöw, 2002). Om platschefen deltar i exempelvis morgongymnastiken, eller någon 
annan träning, kommer det att vara större sannolikhet att de anställda också gör det. Enligt 
Antonovsky (1991) kan individerna få en känsla av att prestera bra om individerna runt 
omkring dem presterar bra. Att därför få samtliga att delta i aktiviteter på arbetsplatsen kan 
skapa en känsla av att göra något bra om alla tycker att individerna runt omkring presterar 
bra.   
 
Flertalet personer nämnde även att ett gym borde finnas tillgängligt gratis. Detta var något 
några intervjupersoner hade på en byggarbetsplats de tidigare hade varit på och också något 
som de då hade nyttjat för att spela badminton och bandy, som båda sågs som sociala 
aktiviteter att utföra tillsammans med sina arbetskamrater. Att ha tillgång till resurser, likt 
ett gym, för att skapa ett högre hälsotillstånd kan skapa högre hanterbarhet (Hanson, 2004; 
Antonovsky, 1991) för de anställda i och med att de då kan påverka själva när de skall gå 
och träna, vilket alltså leder till hög empowerment (Hanson, 2004). Individer strävar ofta 
efter självbestämmande, dvs. där de får möjlighet att utöva de aktiviteter som grundas på 
inre motivation (Deci & Ryan, 2002). Att ha tillgång till resurser, likt ett gym eller 
gymkort, ger därmed de anställda tillgång till verktyg, kunskap, färdigheter och material för 
att själva skapa högre hanterbarhet (Hanson, 2004; Antonovsky, 1991).  
 
Enligt flera intervjupersoner skulle gymkortet nyttjas om hela summan, istället för en ringa 
del, betalas ut. Ett annat exempel på att få friskvårdstillägget att bli en bra resurs, som 
används skulle vara om pengarna i friskvårdstillägget skulle gå till vad respektive anställd 
vill ha det till så länge det kopplas till en hälsofrämjande aktivitet. En person sade:  
 

Ja, jag tycker det var bra som det var förr. Då fick vi ju sånt här, vad ska jag säga, 
träningsbidrag oavsett vad du gjorde. Nu är det styrt till gym eller något sånt där. Då fick 
du ju ett årskort i slalom var det. Samma om du ville vara ute i skogen eller årskort i 
jaktförening och jaga var det också. Det tyckte jag var bra. Nu är det ju styrt om till, ja att 
vara gym eller sådär. Och är du inte intresserad av att vara på gym då gör du det ju inte 
oavsett om du fåt betalt för det. Du måste få något du själv är intresserad av, då tror jag att 
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du kan få med dig fler folk. Engagera olika folk, speciellt om du kan få bidrag för det. Som 
de där motionslotterna vi har på NCC. 

 
I tidigare undersökningar har visats att om personer gör saker som de själva anser vara 
roliga kommer de att fortsätta att göra dem tack vare den tillfredsställelse de får ut av just 
det beteendet eller den händelsen (Deci & Ryan, 2002). Med andra ord finner individerna 
motivation att agera (Hanson, 2004) och drivs således av inre motivation om de utför den 
träningsform de tycker är rolig (Deci & Ryan, 2002). Antonovsky (1991) menar att känslan 
av meningsfullhet är viktigare än något annat på arbetsplatsen, eftersom motivation och 
livslust är starkt korrelerade till varandra. Det är därför viktigt att ta fram vad som är 
betydelsefullt för individerna för att känna hög meningsfullhet, då detta leder till en stark 
drivkraft såväl som starkt engagemang och energi. Enligt Hanson (2004) kan högre 
meningsfullhet och motivation skapas på arbetsplatsen om att den bidrar med 
trivselaktiviteter och utvecklingsmöjligheter för de anställda, samt ser till att de anställda 
har goda sociala relationer. Det är dock viktigt att de anställda känner sig delaktiga i detta 
då delaktighet är en förutsättning för motivation, vilket, i sin tur, är en förutsättning för att 
bland annat hälsa och effektivitet skall uppnås (Johnsson et al., 2003).   
 
En viktig del som har en betydande roll för att träning skall fortlöpa och följas är känslan av 
grupptillhörighet. Framförallt tre personer talade om motivationen som gemenskapen bidrar 
till, både för träning samt sociala evenemang, vilket uttrycktes via uttalandet ”det är ju 
mycket roligare att fara å träna med lite folk än att fara å träna ensam”. En av dessa 
intervjupersoner föreslog att en lagsport skulle vara roligt, eftersom det ger laganda och 
starkare gemenskap. Att gemenskap bidrar till hälsa är det inget tvivel om (Menckel & 
Österblom, 2002). Människor tenderar att prestera bättre om de tror att personerna i deras 
omgivning presterar bra (Antonovsky, 1991). Om gemenskapen och grupptillhörigheten är 
hög och uppfattas som bra på aktiviteterna kommer således också fler vilja utföra dem.   
 
En av intervjupersonerna föreslog att uppföljning är viktigt för att individerna ska fortsätta 
förbättra sin hälsa. Samma person menade att hälsocoacher kan vägleda och underlätta för 
de anställda genom ”invägning”, ”personlig plan” och därefter feedback genom 
”uppföljning”. Att ha en friskvårdskontakt på arbetsplatsen och att arbeta flitigt med 
friskvård under arbetstid gynnar skapandet av hälsosammare arbetsplatser. Att använda sig 
av Hallings et al:s (2002) modell även på det personliga planet likt vad denna 
intervjuperson föreslog skulle kunna fungera för att skapa en långsiktig plan för de 
anställda. Enligt planen bör först ett tydligt mål framföras, vilket för den anställda skulle 
kunna vara att gå ner i vikt. Att sedan analysera hur det är nu och därefter göra en 
behovsanalys utifrån den kan för individen innebära att träffa en coach och utifrån det 
komma på hur individen skall gå tillväga för att gå ner i vikt. Punkt 5-7 i Hallings et al:s 
(2002) modell genomförs sedan allteftersom. Exempelvis kan individen börja träna varje 
vecka på spinningen med NCC och därefter jämföra sina viktresultat efter varje vecka.   
 

4.6.2 Massage 
Två av intervjupersonerna, som kom från samma byggarbetsplats, nämnde att de tidigare 
hade haft tillgång till massage på arbetsplatsen, vilket är en framgångsrik friskvårdssatsning 
enligt Angelöw (2002). Detta var en förmån som de saknade och gärna ville få tillbaka. 
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Enligt båda intervjupersonerna var massagen ett mycket bra sätt att förbättra hälsa och 
välmående. Massagen var en tillgång för såväl rygg och muskler som för avslappning och 
njutning. En av personerna sade skämtsamt att det var något ”gamla gubbar skulle ha varje 
vecka”, medan den andra klargjorde att han skulle nyttja massagen i alla fall varannan 
månad om den återkom. Dessvärre hade en av männen bett om att få massagen tillbaka med 
svar att det inte fanns något intresse för den resursen. Likväl yttrade en intervjuperson att 
på arbetsplatsen ”skulle de ju kanske nästan kunna bära sig på lång sikt så folk inte blev 
sjuka”, då han såg massage som både en hälsopromotion och hälsoprevention. För en 
arbetsplats kan det vara bra att använda sig av ett salutogent hälsoarbete för att fokusera på 
att främja de anställdas hälsa istället för att motverka ohälsa (Antonovsky, 1991).  

 

4.6.3 Socialt 
Fyra intervjupersoner replikerade att sociala tillställningar ordnas alltför sällan. Det 
önskades därför flera sociala evenemang, där medarbetare från olika byggarbetsplatser 
deltar. Exempel på detta är ”att man skulle kunna göra något på kvällstid” och ”träffas 
privat” utanför arbetet. Sociala evenemang torde få individer att lära känna varandra bättre 
och skapa större och stabilare gemenskap. Detta skulle dessutom leda till bättre 
kommunikation mellan de anställda, vilket, i sin tur, bidrar till högre begriplighet såväl som 
hanterbarhet. Gemensamma värderingar och feedback främjar således framtida trygghet 
inom organisationen, vilket bidrar till kollegor som individen litar på. Ett organiserat 
hälsoarbete där personer alltså får chansen att kommunicera med varandra bidrar också till 
ett högre KASAM (Antonovsky, 1991) såväl som att det uppfyller intervjupersonernas 
önskan om fler sociala engagemang.  
 
Förslag på evenemang var bland annat tillgång till träningslokaler för gemensamma 
gruppträningar, simning och bastubadning, privata träffar, fester och tillställningar samt se 
på hockey eller liknande i samband med middag och/eller pub. Målsättningen bör vara att 
skapa en vana där hälsa som inkluderar både träning och gemenskap blir till vardag.  
 

Som jag säger, jag tror till exempel att i badhuset en fredag från 14.00 till 16, de 
som inte vill får väl jobba. Jag tror att folk hellre vill bada bastu. Jag menar man 
sitter och pratar i en bastu med en arbetskompis som är på ett helt annat bygge, jag 
menar NCC är ett stort företag, så tillslut har du fått igång en del och tycker att det 
är jäkligt bra. Då kan du tänka dig att fara klockan 17, så man utökar det sen, så 
klockan 17 en onsdag. Så att man får med sig så att man är ett gäng och den ena 
drar med sig den andra.  

 

4.6.4 Kost 
De hälsofrämjande insatserna om kost var nästan obefintliga och begränsades till ett fåtal 
informationsblad, som ibland delades ut i barackerna där anställda endast befinner sig vid 
lunch och raster. Majoriteten av intervjupersonerna önskade att hälsoarbete kopplat till mat 
och kost borde tillföras på byggarbetsplatsen i form av kurser och utbildningar, 
föreläsningar samt coachning. Meningen var att arbetet skulle hållas på en enkel nivå, 
enligt två av intervjupersonerna, så att det kan tillföra samtliga någon lärdom. En av dessa 
intervjupersoner föreslog visande av sann statistik för konsekvenserna av att inte ta hand 
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om sin hälsa. En annan intervjuperson föreslog att en coach kunde genomföra tester och ge 
rekommendationer utifrån dessa om kost och träning och ge feedback om eventuella 
förbättringar eller försämringar av hälsotillståndet. Detta kan således också kopplas till att 
arbeta utifrån Halling et als. (2002) teori.  
 
 

4.6.5 Tobak 
Intervjupersonerna ville inte ha hjälp med tobaksanvändandet. De två som hade slutat med 
tobak talade dock gott om att sluta. Då NCC strävar efter en hälsosammare arbetsplats 
skulle företaget ändå kunna välja att utföra ett informationsarbete om hur 
tobaksanvändandet påverkar kroppen. Intervjupersonerna som hade slutat med tobak 
medgav att det enda som fungerade var att bestämma sig för att sluta, men att då de väl 
hade gjort det menade den ena att ”det var bland det enklaste jag gjort”, trots att den 
personen hade snusat regelbundet i flera år. 
 
 

4.7 Sammanfattning 
Resultaten visade att intervjupersonerna och deras kollegor hade ett medelbra 
hälsotillstånd. Detta medför att livsstilen likväl som hälsan på arbetsplatsen kan förbättras i 
många olika avseenden. Hälsohindren är främst intervjupersonernas livsstilsvanor, låg 
delaktighet och negativa attityder samt NCCs felsatsningar. På grund av att de anställda 
hade en negativ attityd till hälsoresurserna var också meningsfullheten, det vill säga 
motivationen på arbetsplatsen mycket låg. Dessutom hade de anställda svårt att koppla ihop 
hälsoresurser med begreppet hälsoarbete och nyttan av att använda sig av hälsoresurserna, 
vilket tyder på mycket låg begriplighet. Hanterbarheten på arbetsplatsen var hög av den 
anledningen att de anställda hade tillgång till resurser, men låg eftersom de inte kan styra 
över externa faktorer med hjälp av resurserna. Förbättringsförslag som implementering av 
bättre träningsmöjligheter, sociala evenemang, massage och hälsorådgivning om bland 
annat mat och träning föreslogs därför av intervjupersonerna, vilka samtliga skulle leda till 
högre KASAM. Resultatet visade alltså inte att NCC är passiv i hälsoarbetet, utan att NCC 
hade fokuserat på fel saker samtidigt som de anställda tenderade att ha negativa attityder till 
desamma.   
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5. Diskussion och rekommendationer 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka de anställdas upplevelser av hälsa och 
hälsoarbete på arbetsplatsen och att finna hinder respektive möjligheter för implementering 
av hälsoförbättrande åtgärder. Därför skulle de anställdas önskemål om hälsoarbete på 
arbetsplatserna undersökas så att hälsan hos de anställda skulle kunna förbättras på bästa 
sätt.  

 
Samtliga intervjupersoner tenderade att ha relativt lika uppfattningar om vad hälsa innebär. 
Dock var det endast ett fåtal som angav att den psykiska hälsan inverkade på den totala 
hälsan, men senare under intervjun menade de flesta att psykisk hälsa också hör dit. 

 
Den rådande hälsan på arbetsplatsen upplevdes vara medelmåttig enligt de flesta 
intervjupersoner, vilket alltså innebar att även upplevelsen av att må bra är medelmåttig. 
Intervjupersonerna menade att vissa personer är medvetna om sin hälsa, medan de fanns 
andra som inte alls brydde sig om sitt hälsotillstånd. Intressant är att oavsett hur de hade 
skattat sin hälsa själva, det vill säga om de hade sagt att den var bra eller att den var dålig, 
hade de ungefär samma svar på vad de gör åt sitt hälsotillstånd. Detta innebär att alla, 
oavsett om de hade angett att de har bra eller dålig hälsa, behöver göra i princip samma 
hälsoförbättringar. Begripligheten över det egna hälsotillståndet hos de intervjuade var 
således relativt låg hos flera av dem. 
 

Det föreföll utifrån resultatet att NCC inte hade ett salutogent synsätt på hälsofrämjande 
arbete förankrat i organisationen. Intervjupersonerna hade svårt att förstå vad ett 
hälsoarbete faktiskt är för något. Vid frågan om arbetsplatsen hade något hälsoarbete 
svarade många intervjupersoner därför nej, fast det senare under intervjuns gång framkom 
flera hälsofrämjande resurser som NCC bidrog med. Ledningen använder hälsofrämjande 
resurser, men intervjupersonerna upplevde det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen som 
mycket lågt på grund av omedvetenheten om resurserna. Detta tyder på mycket låg 
förståelse, begriplighet, på arbetsplatsen.  

 
De anställda upplevde således att det kan göras många hälsoförbättringar, och de ville ha 
bättre möjligheter att förbättra sitt hälsotillstånd. Framförallt gav de anställda förslag på att 
införliva nya hälsoarbeten på arbetsplatsen eller göra om de befintliga, som exempelvis att 
friskvårdsbidraget skulle få användas till andra aktiviteter än gym. Vad de anställda inte 
verkade ha tänkt på var att hanterbarheten, det vill säga resurser för att möta krav 
(Antonovsky, 1991) var hög på arbetsplatsen. Det fanns redan alternativ för att möta 
ohälsan på arbetsplatsen, men på grund av de anställdas attityder använde de sig inte av 
resurserna. Detta kan bero på att de anställda inte ännu visste vad de ska göra och kan 
därmed inte koppla det till hur de skall göra det. Detta innebär med andra ord att 
individerna behöver ha hög begriplighet innan de får hanterbarhet (Hanson, 2004). 
Eftersom arbetsplatsen hade tillgång till resurser är således hanterbarheten hög, men detta 
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skapar inte ett högre KASAM eftersom de anställda valde att inte använda sig av 
resurserna. 
 

Ett problem arbetsplatsen brottades med var att arbetsmiljön alltid kommer att innehålla 
icke-hanterbara moment. Detta, i sin tur, innebär att hanterbarheten på arbetsplatsen aldrig 
kommer att bli fulländad. Det är därför viktigt att arbetsplatsen använder sig av den 
arbetsberedning som finns för att diskutera de problem som finns på arbetsplatsen. Tack 
vare arbetsberedningen kan samtliga diskutera fram en gemensam lösning, vilket leder till 
god kommunikation och feedback (Angelöw, 2002), som också bidrar till högre 
begriplighet (Antonovsky, 1991). Tyvärr var det endast en intervjuperson som visste om 
arbetsberedningen, vilket tyder på att arbetsberedningen måste etableras starkare på 
arbetsplatserna. Att ha en tydlig bild av vad som genererar hälsa och utifrån det skapa 
gemensamma mål bidrar till högre motivation för att uppnå målen (Angelöw, 2002; 
Grawitch et al., 2009). 
 

Motivationen för att uppnå bättre hälsotillstånd var hög, men tyvärr inte motivationen att 
vara delaktig i de resurser som ger bättre hälsotillstånd. Detta tyder på att meningsfullheten, 
motivationen, för dagens hälsoarbete var mycket låg, vilket, i sin tur, bidrar till ett lägre 
KASAM. Att de anställda inte kämpar för att få ett högre hälsotillstånd, trots att de vill och 
även har tillgångar att använda för att uppnå det, förklaras via att attityder och beteende i 
många fall inte hänger ihop (Kaufman & Kaufman, 2002). Detta, i sin tur, kan hänföras till 
den så kallade ABC-modellen, eller trekomponentsmodellen, som beskriver just detta. Om 
de anställda har negativa attityder till de hälsopromotionsinitiativ som NCC bidrar med blir 
affektkomponenten negativ. Upplever de hälsopromotionsinitiativen som negativa blir 
kognitionskomponenten negativ. Dessa två komponenter leder sedan till att 
beteendekomponenten påverkas, vilket, i detta fall, innebar att de anställda inte använde sig 
av de hälsofrämjande interventioner som NCC bidrog med. Att skapa högre begriplighet 
samt positivare komponenter kan således bidra till ett högre KASAM och högre 
deltagarnivå på de hälsofrämjande aktiviteterna.  

 
Sammanfattningsvis var begripligheten och meningsfullheten för användandet av de 
hälsofrämjande resurserna mycket låg på arbetsplatsen. Att använda sig av den motivation 
de anställda hade för ett hälsoförbättrande arbete är väsentligt för att få arbetsplatsen att bli 
hälsosam. Trots att hanterbarheten var hög tyder resultatet på att arbetsplatsen behöver 
högre delaktighet för att skapa förståelse för vilka resurser som finns och hur dessa kan 
bidra till ett högre KASAM och förbättrad hälsa.   
 

5.1 Förslag  
Ett hälsofrämjande arbete är mycket komplext, vilket åskådliggörs av att det är svårt att 
veta exakt var fokus bör ligga. Att använda sig av KASAM för att göra en 
nulägesbeskrivning såväl som att belysa förbättringsåtgärder kan således rekommenderas 
företaget. Å ena sidan finns det angreppspunkter riktade mot att individen skall må bättre 
och, å andra sidan, finns det angreppspunkter riktade mot organisationen och arbetsplatsen. 
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De sistnämnda tar således längre tid att implementera och kostar mer pengar, men är desto 
viktigare att ändra på inom ett företag, eftersom företaget i slutändan tjänar på friskare 
anställda.  

 
Det är viktigt att skapa en gemensam vision för hur hälsoarbetet skall vara på arbetsplatsen 
och hur de anställda tillsammans med ledningen skall uppnå denna vision. Delaktighet med 
en god dialog mellan samtliga inom ett företag är således nödvändigt för att skapa ett 
fungerande hälsoarbete. För att ett förbättrat hälsotillstånd skall uppnås är det viktigt att 
som anställd ha inflytande såväl som socialt stöd samtidigt som det är angeläget att ta reda 
på vad samtliga tycker är viktigt likväl som att ta fram individers värderingar. Att nå en 
fulländning med avseende på hälsa är omöjligt på ett företag, men genom att skapa en 
starkare känsla av sammanhang hos de anställda kan hälsan förbättras. Genom regelbundna 
kartläggningar av vad som kan förbättras kan företaget fortlöpande kontrollera vad som 
behöver arbetas mest med för att få så friska anställda som möjligt.  
 

Bättre träningsmöjligheter, sociala evenemang, massage samt hälsorådgivning om både mat 
och träning är implementeringsförslag som togs upp av intervjupersonerna och således 
sådant som NCC borde undersöka närmare om de vill införliva hälsoförbättringar på 
företaget. Dessutom rekommenderas det att motivera de anställda till hälsoförbättringar för 
att få högre KASAM och lägga större fokus på ABC-komponenterna för att attityder, 
tankar och beteende skall förbättras.  
 

5.2 Reliabilitet och validitet 
En kvalitativ metod användes för att kartlägga den subjektiva upplevelsen av hälsa i termer 
av känslor och upplevelser och utifrån det beskriva ett större sammanhang.  
 

Eftersom intervjuguiden utformades på begäran av två personer från personalkontoret på 
NCC blev reliabiliteten lägre än om en redan tidigare beprövad intervjuguide hade använts. 
Pilotstudier utfördes dock innan intervjuguiden togs i bruk, vilket kan ha bidragit till högre 
validitet och reliabilitet. Att dessutom använda sig av en semistrukturerad intervjuguide har 
möjliggjort för följdfrågor och också lett till att intervjupersonerna har kunnat fråga när de 
inte har förstått. Detta kan dock bidra till lägre reliabilitet, då författaren själv kan föra in 
egna tolkningar. För att undvika detta har författaren försökt att ha ett neutralt 
förhållningssätt genom hela intervjun och låtit intervjupersonerna själva få definiera 
begreppet hälsa.  
Författaren har haft tillgång till den tidigare genomförda undersökningen HALU. Den 
undersökningen innehöll dock inte tillräckligt med information för att kunna visa på 
korrelationssamband. Därför har författaren i första hand utgått från det syfte som 
formulerades av personalcheferna på NCC och ej lagt stor vikt vid HALUn. Eftersom 
HALUn också fanns som underlag kan olika bias ha uppstått, vilket motiverade till extra 
uppmärksamhet på de egna tolkningarna vid analysen av materialet. Vid inledningen av 
intervjun fick intervjupersonerna reda på undersökningens syfte, vilket kan ha påverkat 
svaren. Exempelvis kan den informationen ha satt intervjupersonerna i försvarsställning, 



32 
 

  

där de, istället för att svara sanningsenligt, ville bevisa att hälsan tenderade att vara bättre 
på arbetsplatsen än vad HALUn hade påvisat. 
 

Av tidsskäl var det nödvändigt att hålla intervjuerna på intervjupersonernas arbetsplats, 
vilket kan ha påverkat resultaten både positivt och negativt. Positivt, eftersom 
intervjupersoner är villiga att samtala mer öppet om de befinner sig på en plats där de 
känner sig trygga och negativt eftersom en byggarbetsplats medför externa störningar. 
Resultaten påverkades också negativt av att intervjuerna genomfördes på en icke avskild 
plats där arbetsledare och andra kollegor kunde höra intervjun. Detta kan ha resulterat i att 
intervjupersonerna svarade utifrån vad de trodde att arbetsledarna eller deras kollegor ville 
att de skulle svara och att svaren därmed blev mer positivt vinklade än vad de annars skulle 
ha blivit. För att undvika sådan påverkan påpekades att alla svar skulle behandlas 
konfidentiellt och att intervjupersonerna således var anonyma. Att intervjupersonerna kom 
från olika arbetsplatser kan också ha påverkat resultatet negativt eftersom de har olika 
förutsättningar på sina arbetsplatser. Samtliga intervjuer spelades in för att undvika att 
information glömdes eller missades, vilket hade kunnat leda till misstolkningar.  
 

5.2.1 Extern validitet 
I undersökningen deltog en specifik arbetsgrupp av trä- och betongarbetare hos NCC, vilka 
redan hade ett negativt hälsoresultat med hög tobaksanvändning och högt BMI. Därför var 
intervjuguiden specificerad och utprövad för att passa denna arbetsplats problematik och är 
därmed inte utan vidare användbar på företag med annan problematik. Däremot kan 
intervjuguiden användas på andra arbetsplatser med liknande hälsoproblem och hälsorisker. 
 
Validiteten kan ha påverkats av att urvalet av intervjupersoner gjordes av arbetsledarna på 
de olika arbetsplatserna. I och med detta kunde arbetsledarna välja personal som de trodde 
skulle ge, enligt dem, bäst svar på intervjufrågorna, vilket kan ha resulterat i en vinklad 
bild. Arbetsledarna hade dock inte sett intervjuguiden innan och visste således endast att 
intervjuerna skulle handla om hälsofrågor. Av båda ovanstående anledningar kan således 
svaren intervjupersonerna har angivit vara mer positiva än vad de skulle ha varit under 
andra omständigheter. 
 

  5.2.2 Intern validitet  
Högre intern validitet hade kunnat uppnås om intervjumaterialet hade granskats av fler 
individer. Nu var det endast handledaren, som bedömde relevansen för intervjuguiden. Det 
sammanställda resultatet har ej intervjupersonerna fått ta del av, vilket har lett till att de 
heller inte har kunnat korrigera eventuella feltolkningar. Då feltolkningar lätt uppstår kan 
sådana därför ha bidragit till en lägre intern validitet.  

 
Eftersom datamaterialet har samlats in vid intervjuer har ändock intervjupersonerna haft 
möjlighet att ställa frågor under intervjuns gång, vilket har ökat den interna validiteten. 
Dessutom har samtliga intervjuer spelats in för att skapa en så god förståelse som möjligt. 
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Även pilotstudien bidrog till högre intern validitet, då den ledde till förändringar av 
intervjuguiden.   
 

5.2.3 Begreppsvaliditet 
Eftersom ordet hälsa är öppet för olika tolkningar och definitioner fick intervjupersonerna 
definiera det själva med syfte att höja begreppsvaliditeten. För att säkerhetsställa validiteten 
ytterligare gav författaren ingen personlig tolkning av begreppet, utan använde generella 
definitioner från relevant forskning och litteratur. De mest förekommande teoretiska 
definitionerna har därefter sammankopplats med intervjupersonernas begrepp.  

 

5.3 Forskningsetiska antaganden  
Intervjuerna följde riktlinjerna från Vetenskapliga rådet (2012), som anger att 
intervjupersonen ska informeras om studiens syfte, ge sitt samtycke till att delta och ha rätt 
att avbryta deltagandet. De har även fått information om att all insamlad data endast 
används för detta arbete och att materialet förstörs efteråt. Alla intervjupersoner har även 
behandlats konfidentiellt och därmed garanterats anonymitet.  

 

5.4 Förslag på framtida forskning 
Det finns ett stort behov av att utvärdera effekter av friskvårdsarbete. Av denna anledning 
vore det intressant med vidare forskning på såväl den undersökta arbetsplatsen som andra 
där hälsoförändringar görs. Inom det undersökta företaget bör som första sak en ny 
förbättrad HALU göras. Författaren rekommenderar att en ny HALU görs av en annan 
konsult än den som gjorde den första, då de tidigare presenterande en mycket svårtolkad 
analys och inte lade vikt vid hur de anställda ville ha hälsoarbetet i framtiden. NCC bör 
utföra en enkätstudie med samtliga medarbete om vilka hälsoförändringar de vill ha samt 
skulle kunna tänka sig att medverka i för att få fram vad som motiverar alla och alltså inte 
bara 10 personer som i detta arbete. Om NCC skapar ett hälsoförbättrande 
förändringsarbete vore det även intressant att göra en jämförelse av exempelvis 
sjukfrånvaro, aktivitetsnärvaron, arbetseffektivitet, hälsoförändringar etc. mellan hur det 
var innan och efter förändringen. En sådan studie skulle kunna visa på effekter av 
friskvårdssatsningar och ge kunskap som kan skapa fler friska arbetsplatser. Även om det 
redan har visats att det inte kan finnas någon enskild metod som passar alla arbetsplatser 
skulle en sådan undersökning kunna ge grundläggande förslag på vad andra arbetsplatser 
bör, eller kan, fokusera på.   
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Bilaga 1 – Delar av HALU 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
  

  



 
 

  

Bilaga 2- Intervjuguide  
Vem är jag:  
Heter Kristin Germundsson och läser psykologi på Luleå Tekniska Universitetet. Ska nu 
skriva min kandidatexamensuppsats (examensarbete) för NCC gällande hälsa. Detta kan ses 
som en fortföljning på resultatet ni fick från den tidigare utförda hälsoundersökning ni 
gjorde år 2009, där fokus nu kommer att ligga på de problemområden som uppkom. Syftet 
med uppsatsen är att ta reda på era attityder gällande hälsa samt hur ni kan motiveras till 
förbättring.  
 
Klargörande:  
Detta material kommer att behandlas konfidentiellt, du kommer att vara helt anonym, du 
kan avbryta intervjun när du vill, du kan välja att inte svara på någon fråga om du inte vill, 
intervjun kommer att spelas in men materialet kommer endast avlyssnas av mig och kanske 
min handledare. Inspelningen kommer dessutom att förstöras direkt efter att uppsatsen 
färdigställts. Några frågor?  
 
Inledning: 

1. Vad heter du? 
2. Vad har du för yrkestitel/ position på arbetsplatsen?  

3. Kan du förklara lite vad dina arbetsuppgifter är?  
Trivs du? 

4. Hur länge har du arbetat inom på denna position?  
Hur länge har du arbetat inom NCC?  

Hälsa: 
5. Vad är hälsa för dig?  

Hur menar du då?  
6. Anser du dig vara hälsosam?/ Anser du personerna  på denna arbetsplats vara 
hälsosamma  
På vilket sätt?  
varför tror du det är så?   

7. På vilket sätt är du/ni ohälsosamma på arbetsplatsen? 
Hur påvisas detta?  
Hur skulle du/ni kunna motiveras till att förbättra detta?   
Vad skulle företaget kunna göra för dig? 

8. Röker/snusar du/ni?  
Om ja: Vad tror du skulle kunna få dig/dem att sluta?  
Vad får er att fortsätta röka/snusa i dagsläget? 
Tror du att företaget kan hjälpa dig med detta? På vilket sätt?  

9. Tränar du/ni regelbundet?  
Om Nej: Vad är det som gör att ni inte tränar mer tror du?  
Vad tror du skulle kunna få dig att börja?  
Tror du att företaget kan hjälpa dig med detta? På vilket sätt?  



 
 

  

10. Äter du hälsosamt?  
Vad skulle kunna få dig att äta hälsosammare?  
Skulle företaget kunna hjälpa dig att börja äta hälsosammare? På vilket sätt?  

Hälsoarbete: 
11. Vad har ni för ni för hälsoarbete på arbetsplatsen idag? Hur fungerar 

hälsoarbetet på arbetsplatsen idag enligt dig? (ex. friskvård, kurser, träningskort, 
bättre arbetstider mm) 
Finns det något som du saknar, som skulle kunna förbättra hälsan?  

12. Har ni något specifikt hälsoarbete med fokus på att få folk att trappa ned sin 
tobaksanvändning?  
Om ja, hur fungerar detta? Skulle det kunna förbättras?  
Om nej, Hur skulle en sådan kunna se ut/förankras? Tror du det skulle fungera?  

13. Har ni något specifikt hälsoarbete med fokus på att få folk att börja träna?  
Om ja; hur ser detta ut? Skulle det kunna förbättras?  
Om nej; Hur skulle ett sådant arbete kunna se ut & förankras? Skulle de fungera? 

14. Har ni något specifikt hälsoarbete med fokus på att börja äta bättre?  
Om ja: Hur ser detta ut? Kan det förbättras?  
Om nej: Skulle du vilja ha ett arbete med fokus på det? Hur skulle det fungera och 
se ut?  

15. Kan hälsoarbetet, som det ser ut idag, förbättras?  
Varför/varför inte?  
Hur?  

16. Hur tycker du att hälsoarbete arbetet fungerar rent praktiskt? (resurser, 
tidsmässigt, plats, kostnader, förmåner/icke förmåner)  
Kan det göras förbättringar? Ge förslag! 

17. Finner du några hinder för hälsoarbetet på din arbetsplats?  
Vilka? 
Varför är de ett hinder? 
Ser du själv en lösning på dessa? 

18. Vad har du för förslag på hur det hälsofrämjande arbetet kan spridas, bevaras 
och förankras inom arbetet? (Tillvägagångssätt, motivationsfaktorer, bli till en 
vana)  

 

Övrigt:  
19. Har du något att tillägga, eller någon fråga?  

 
 
 


