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Sammanfattning 
 

Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Korpen arbetar med hälsodiplomeringen samt 

arbetsplatsers erfarenhet av insatsen.  

Frågeställningarna var följande: 

1. Vad innebär hälsodiplomeringen i teorin samt praktiskt för en arbetsplats? 

2. Varför väljer arbetsplatser just hälsodiplomeringen ur marknadens stora utbud inom 

friskvård?  

3. Vilka förväntningar har arbetsplatserna som väljer hälsodiplomering som insats?  

4. Får hälsodiplomeringen de resultat arbetsplatserna förväntat sig? 

5. Finns det några specifika framgångsfaktorer för att lyckas med hälsodiplomeringen? 

 

Metod  

Kvalitativa intervjuer genomfördes med friskvårdsansvariga på nio arbetsplatser samt med 

koncept- och kvalitetsansvarig på Korpens rikskansli. Arbetsplatserna söktes fram via 

Korpens kungörelser av hälsodiplomerade arbetsplatser på Internet. Intervjuerna genomfördes 

av två personer och spelades in samt transkriberades ordagrant. Resultaten sammanställdes 

genom meningskoncentrering i en tabell för att få struktur inför kommande analys.  

 

Resultat 

Valet av hälsodiplomeringen som friskvårdsinsats var för de flesta en slump, men stöddes av 

att Korpen ansågs erfarna och pålitliga. Huvudsyftet var att få struktur och dokumentation på 

befintligt friskvårdsarbete. Samtliga var nöjda med resultatet av hälsodiplomeringen och 

upplevde att de fått den struktur och dokumentation de efterfrågade. Som framgångsfaktorer 

nämndes ledningens stöd, tid och resurser för friskvårdsarbetet samt eldsjälar ute i 

organisationen vilka sprider budskapet till medarbetarna. 

 

Slutsats 

Slutsatser av studien är att hälsodiplomeringen är ett bra koncept för att strukturera 

friskvårdsarbetet på arbetsplatser, men att det finns en del brister i arbetssättet, exempelvis 

vad gäller uppföljning. Vidare är Korpen ett känt varumärke vilket gynnar dem, då 

arbetsplatser väljer dem utifrån deras rykte.
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1 Introduktion  
 

1.1 Inledning 
Efter snart tre års studier vid GIH och med ett stort intresse för hälsa anser vi oss båda vara 

väl insatta i marknadens utbud inom friskvård och hälsa. Under vår femte termin kom vi av en 

slump i kontakt med Korpens hälsodiplomering genom kontakt med hälsoansvarig på 

Carema, ett stort företag inom vård och omsorg. Dessa påbörjade nyligen 

diplomeringsprocessen. Vårt intresse väcktes direkt, då vi tidigare aldrig hört talas om 

hälsodiplomeringen och ville veta mer. Efter lite efterforskning om Korpen och 

diplomeringen ansåg vi att det verkade vara ett väldigt bra koncept och blev nyfikna på hur 

arbetsplatserna resonerade. 

 

Vad är hälsa? Hälsa är en individuell upplevelse som är svår att mäta och jämföra. Hälsa kan 

definieras på olika sätt. Medicinskt sett betyder hälsa att en person är frisk, att man inte har 

några sjukdomar och att kroppen fungerar normalt i medicinsk mening. Hur hälsan upplevs är 

dock en annan sak. Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa på följande sätt: 

 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte 

endast frånvaro av sjukdom eller skada”1 

 

Det finns idag ett stort intresse för att mäta och skatta hälsa, något som också blivit angeläget 

för arbetsplatser att arbeta med. Ett problem är dock att det är otroligt svårt att hitta verktyg 

för detta, eftersom hälsa är en subjektiv upplevelse och alla människor påverkas på olika sätt i 

olika situationer. Statens folkhälsoinstitut har satt upp elva folkhälsomål, där målområde fyra 

handlar om ökad hälsa i arbetslivet och bland annat säger följande: 

 

”Utgångspunkten för målområdet är att kraven i arbetslivet måste balanseras mot 

människors möjligheter att kunna fungera och må bra under ett helt arbetsliv. Individens 

verksamhet i arbetslivet ska gå att förena med familjeliv och fritid på hälsofrämjande sätt.”2 

 

                                                 
1 Liselotte Ohlson, Hälsopedagogik, 1. uppl. (Stockholm: Liber AB, 2002), s. 12ff. 
2 Anette Levander, Statens folkhälsoinstitut, Målområde 4: Ökad hälsa i arbetslivet, 2008-02-26 
<http://www.fhi.se/templates/Page____122.aspx> (Acc. 2008-04-10) 
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Kraven på arbetsplatsen ökar ständigt, liksom de på fritiden. Numera förväntas alla ha en rik 

och aktiv fritid, där de utvecklas genom sina fritidsintressen. Ett stort och fortfarande växande 

problem i samhället är stress.3 Stress uppstår när vi har en obalans mellan de krav som ställs 

på oss och vår förmåga att kontrollera situationen. Hur människor reagerar i stressade 

situationer beror bland annat på var kontrollen över tillvaron placeras. En stressituation 

hanteras bättre när vi placerar kontrollen hos oss själva på grund av att man tror sig kunna 

förändra situationen och därmed agerar. Läggs kontrollen hos någon annan, exempelvis 

chefen i en arbetsrelaterad situation, alltså utanför oss själva, minskar vår möjlighet att 

hantera stressituationen. Var denna kontroll placeras beror på erfarenheter vi haft som vuxna 

och om man har bra erfarenheter av att ha kontrollerat situationer tidigare, ökar förmågan att 

hantera kommande stressade situationer.4 Detta är endast ett exempel på en faktor som 

påverkar människor olika. Om man ser till alla faktorer som påverkar hälsan och sedan det 

antal personer med olika förutsättningar som finns på en arbetsplats, är det inte svårt att förstå 

att friskvårdsarbete på arbetsplatser är en komplex uppgift. Även friskvård kan definieras på 

olika sätt och friskvårdsarbetet skiljer sig väldigt mycket åt på olika arbetsplatser.  

En möjlig definition är:  

 

”Alla aktiva åtgärder som vidtas för att befrämja hälsan främst på individ- och gruppnivå 

med fokus på levnadsvanor och livsstil.”5 

 

Ett annat sätt att definiera friskvårdsarbete är: 

 

”Hälsofrämjande arbete är den process som ger människor möjligheter att öka kontrollen 

över sin hälsa och att förbättra den.”6 

 

Här följer en lista med punkter på vad som kännetecknar en lyckad hälsosatsning: 

• Satsningar inom hälsans alla dimensioner 

• Ju bredare satsning desto bättre resultat 

• Positiv ledning 

• Långsiktighet 

                                                 
3 Suzanne Rosendahl, Hälsofrämjande som affärsstrategi, (Stockholm: Prevent, 2001), s. 7. 
4 Ibid., s. 7ff. 
5 Lars-Göran Rydqvist, Jan Winroth, Idrott, friskvård, hälsa & hälsopromotion, (Farsta: SISU Idrottsböcker AB, 
2002) s. 27f. 
6 Linda Ewles, Ina Simnett, Hälsoarbete, 2. uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 38. 
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• Systematik 

• Tydliga, uppnåeliga mål 

• Vetenskaplighet - mätbarhet 

• Salutogent (hälsoalstrande) perspektiv 

• Välgrundat/organisationsmässigt utgångsläge 

• De alstrar god PR7 

 

Korpens hälsodiplomering är en friskvårdsinsats de arbetsplatser vi varit på valt att 

genomföra, som en del i sitt friskvårdsarbete. Sett till ovanstående definitioner samt punkter 

som kännetecknar en lyckad insats ser hälsodiplomeringen ut att vara ett bra val av insats.  

 

Det finns en mängd olika friskvårdsinsatser som varierar från friskvårdstimme och 

träningsbidrag till massage och stresshantering. I vissa fall anses det intressant att mäta hälsan 

hos enskilda individer och sådana undersökningar kan ligga till grund för valet av 

friskvårdsinsats. Det finns ett stort antal olika instrument för detta. Två exempel på enkäter är 

EQ-5D samt SF-36 som mäter hälsa och hälsorelaterad livskvalitet.8 EQ-5D mäter den 

självrapporterade hälsan med hjälp av en VAS-skala samt den hälsorelaterade livskvaliteten 

beräknad utifrån personens svar på fem övergripande frågor.9 SF-36 beskriver hälsan med 

hjälp av de åtta delskalorna fysisk funktion, fysisk rollfunktion, smärta, allmän hälsa, vitalitet, 

social funktion, emotionell rollfunktion och psykiskt välbefinnande.10 En vanlig insats som 

många arbetsplatser väljer är hälsoprofilbedömning ©. Syftet med denna är att kartlägga och 

analysera en persons hälsa för att denna ska bli motiverad till att förändra sin situation. Vid 

bedömningen får personen svara på frågor om sitt liv och sina vanor, samt genomgå en del 

fysiska tester som sedan ligger till grund för en diskussion kring personens hälsa.11 

 

Vi har via Internet sökt efter andra friskvårdsinsatser som liknar Korpens hälsodiplomering, 

med certifiering av hälsa på arbetsplatser, utan framgång. Det vi hittat med liknande koncept 

är att tjänstepensionsföretaget Alecta sedan åtta år tillbaka utser ”Sveriges bästa arbetsplats”.  

                                                 
7 Niklas Cronsell, Jörgen Engvall, Per Karlsson, Hälsoarbete & hälsobokslut, 1. uppl. (Näsviken: Björn Lundén 
information AB, 2003), s. 95. 
8 Elin Eriksson, Anders Nordlund, Hälsa och hälsorelaterad livskvalitet mätt med EQ-5D och SF-36 i 
Östergötlands och Kalmar län: Resultat från befolkningsenkäterna, ISSN 1401-5048, Folkhälsovetenskapligt 
centrum. Linköping, s. 1. 
9 Ibid., s. III. 
10 Ibid., s. 2. 
11 Ohlson, s. 86. 
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Det är ett sätt att inspirera arbetsplatser att arbeta med hälsa och belönas gör de som insett 

sambandet mellan god arbetsmiljö, gott ledarskap, medarbetarskap samt hög lönsamhet.12 

Korpen har en liknande utmärkelse ”Årets friskaste företag”, som tilldelas en arbetsplats där 

man arbetar medvetet för att främja hälsa och stöttar sina medarbetare till hälsosamma 

livsstilsval.13 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Korpen arbetar med hälsodiplomeringen samt 

arbetsplatsers erfarenhet av insatsen.  

Frågeställningarna var följande: 

1. Vad innebär hälsodiplomeringen i teorin samt praktiskt för en arbetsplats? 

2. Varför väljer arbetsplatser just hälsodiplomeringen ur marknadens stora utbud inom 

friskvård?   

3. Vilka förväntningar har arbetsplatserna som väljer hälsodiplomering som insats?  

4. Får hälsodiplomeringen de resultat arbetsplatserna förväntat sig? 

5. Finns det några specifika framgångsfaktorer för att lyckas med hälsodiplomeringen? 

 

1.3 Bakgrund 
 

1.3.1 Korpen – Svenska Motionsidrottsförbundet 

 

Det förbund många känner till och engagerar sig i och som i dagligt tal kallas för Korpen, 

heter egentligen Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Förbundet är indelat i två delar – 

Korpen Idrott och Korpen Hälsa. Korpen idrott finansieras till största delen genom 

statsbidrag medan Korpen hälsa inte får några bidrag utan självfinansieras. Korpen idrott 

arbetar med motionsaktiviteter över hela landet. De lyder under Riksidrottsförbundet, RF, 

som tar hand om alla idrottsförbund såsom fotbollsförbundet, dansförbundet och 

skolidrottsförbundet. Inom RF är Korpen unika på det sätt att de inte är ett kategoriförbund, 

utan arbetar med många olika aktiviteter, liksom handikappidrottsförbundet och 

skolidrottsförbundet. Till skillnad från de sistnämnda arbetar Korpen gentemot arbetsplatser 

vilka är deras främsta arena. Korpen Idrott består av 320 föreningar som själva styr sin 

                                                 
12 Alecta, <http://www.alecta.se/templates/Sida____1613.aspx> (Acc. 2008-04-03)  
13 Korpen svenska motionsidrottsförbundet, <http://www.korpen.se/t2h.aspx?p=108570> (Acc. 2008-03-10) 
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verksamhet, vilket innebär att utbudet av aktiviteter ser olika ut på olika platser. Vissa 

föreningar har egna träningsanläggningar medan andra satsar mycket på friskvård och 

exempelvis erbjuder föreläsningar. Korpen är en medlemsstyrd organisation som styrs av sina 

föreningar och deras förtroendevalda. På förbundsmötet, som hålls vartannat år, bestäms vad 

de ska arbeta med och på vilket sätt, vilket också styr rikskansliets arbete. Rikskansliet har 34 

anställda utspridda över landet vilka arbetar med allt ifrån föreningsutveckling till att erbjuda 

hälsostrategier till arbetsplatser. Som medlem i Korpen får man tillgång till RF:s förmåner 

och får exempelvis tävla, vilket man måste vara med i en förening för att få göra. Inom 

Korpen finns både fritidsföreningar och intresseorganisationer, där fritidsföreningarna är de 

som sysslar med idrott. Intresseorganisationerna, exempelvis reumatikerförbundet, arbetar för 

hälsa och välmående, men utan att vara aktiva inom idrotten. Sammantaget har Korpen 1,2 

miljoner medlemmar, men de som är direktanslutna till fritidsföreningarna är omkring 220 

000.14  

 

Så här presenterar sig Korpen själva på sin hemsida: 

 

”Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet är indelat i två områden, idrott och hälsa. Korpen 

Idrott riktar sig mot både företag och enskilda personer med motion och idrott på olika 

nivåer. Korpen Hälsa syftar till en bättre hälsa och fungerar som en resurs i det långsiktiga 

hälsoarbetet på arbetsplatsen och som partner och genomförare i olika folkhälsoprojekt.”15 

 

1.3.2 Korpens historia 
 

Namnet Korpen kommer från ordet ”korporation” och förbundet startade med föreningar på 

arbetsplatser där kollegor gick samman och bildade lag inom olika sporter.16 I och med 

solskensolympiaden, som hölls i Stockholm år 1912, fick svensk idrott ett genombrott och 

samma år startade de första Korpklubbarna. Svenska Korporationsidrottsförbundet, Korpen, 

bildades 1945. Initiativtagare var bland andra Carl Albert Andersson, Stockholms 

stadsfullmäktiges ordförande, samt ordförande i Konsum. Runt om i Sverige anordnade 

Korpen under 40-talet folkidrottsveckor med motionstävlingar och underhållning. De vände 

sig då utöver arbetsplatserna även till allmänheten. Under 1950-talet arrangerade Korpen en 

                                                 
14 Intervju 7/2 2008 med Kent Thuresson, koncept- och kvalitetsansvarig för hälsodiplomeringen på Korpen 
Hälsa, bandupptagning med utskrifter. I författarinnornas ägo. 
15 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, <http://www.korpen.se/t2.aspx?p=106100> (Acc. 2008-03-10) 
16 Intervju 7/2 2008 med Kent Thuresson 

6 
 

 
 

http://www.korpen.se/t2.aspx?p=106100


 

mängd olika evenemang såsom lokala cykelarrangemang med kontroller och tipsfrågor där 

syftet var att aktivera familjer. Man lade också stort fokus på att aktivera och engagera 

kvinnor inom motionsidrotten och satsade på att utbilda kvinnliga ledare. År 1958 

medverkade Korpen i Folksams jubileumsarrangemang ”Hälsoåret”, vilket blev ett 

genombrott för dem. Under 60-talet satsade Korpen mycket på motion för familjen, samt 

pensionärsmotion. Exempelvis anordnades SM i familjemotion. Även arbetsplatserna 

uppmärksammades detta årtionde genom kampanjen 4M – människan, maskinen, miljö och 

motion. Under 70-talet arbetade Korpen mycket med cykling genom att arrangera lopp och 

utbilda en stor mängd ledare. Man arbetade även mycket med att aktivera ungdomar samt 

semestrande svenskar genom exempelvis motionsgymnastik på badstränderna. Korpen blev 

medlem i RF 1976. Under 80-talet fick motionsjympan sitt genombrott och konceptet Prima 

liv utvecklades för Korpens friskvårdsarbete. Tillsammans med Skolidrottsförbundet 

arrangerades en rikstäckande tävling för femteklassare där en viktig del var att informera om 

bra frukostvanor. År 1989 ändrades namnet från Svenska Korporationsidrottsförbundet till 

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Konkurrensen inom motions- och idrottssektorn 

ökade kraftigt under 90-talet när många kommersiella aktörer dök upp på marknaden och 

1998 beslutades då inom Korpen att man skulle anta ett visionsprogram samt ett nytt 

strukturprogram.17 

 

1.3.3 Hälsodiplomeringen 

 

Korpen började arbeta med hälsodiplomeringen år 2001, i samband med det fysiska 

aktivitetsåret, som ett sätt att öka den fysiska aktiviteten på arbetsplatser. Numera är 

hälsodiplomering ett registrerat varumärke, vilket innebär att inga andra aktörer får använda 

den benämningen. För att sprida information om hälsodiplomeringen skickar Korpen mycket 

direktreklam till arbetsplatser och genom ett samarbete med ”Dagens Industri” kungörs alla 

arbetsplatser som blivit diplomerade. De annonserar även i en del branschtidningar och 

marknadsför sig genom sina föreningar. Tre till fyra gånger per år kommer tidningen ”Friska 

företag” ut. Korpen själva anser dock att deras bästa marknadsföring är när kunder pratar med 

andra kunder, som genomfört en lyckad hälsodiplomering och därigenom lägger ett gott ord 

för Korpen. 

 

                                                 
17 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, <http://www.korpen.se/t2.aspx?p=106151> (Acc. 2008-03-10)  
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Totalt 800 arbetsplatser är hälsodiplomerade, varav 300 enligt de nya kraven för 

hälsodiplomeringen. Arbetsplatserna varierar i storlek från en anställd till flera tusen. År 2005 

ändrades kriterierna som behövde uppfyllas för att bli hälsodiplomerad från att ha varit 24 

tydligt definierade punkter till bredare målområden. Den största skillnaden var att de tidigare 

kriterierna var av checklistemodell som exempelvis att ha fri fruktkorg, cykelställ och 

möjlighet att duscha. De kravområden Korpen nu arbetar efter är:  

 

Tabell 1 

Strategi Organisation Friskvård och rekreation 

• Behovsinventering 

• Resursinventering 

• Policy 

• Mål 

• Handlinsplan 

• Kommunikationsplan 

• Uppföljning 

• Hälsobokslut 

• Ledarskap som 

främjar hälsa 

• Organisationsstruktur 

• Delaktighet 

• Systematiskt 

arbetsmiljöarbete 

• Företagshälsovård 

• Medarbetarsamtal 

• Kompetensutveckling 

arbetsmiljö och hälsa 

• Rökfri miljö 

• Sociala aktiviteter 

• Fysiska aktiviteter 

• Kost 

• Återhämtning18 

 

För tidigare kriterier se bilaga två. 

 

Korpens eget mål med hälsodiplomeringen är att rekrytera fler medlemmar. I grunden finns 

också filosofin att bidra till en bättre folkhälsa, men huvudsyftet är rekrytering av 

medlemmar. I konceptet ingår ingen uppföljning, utan arbetsplatserna ska ha handlingsplaner 

för egen uppföljning. Det som diplomeras är förutsättningarna för hälsa och inte effekterna av 

arbetet. Kostnaden för en hälsodiplomering varierar beroende på arbetsplatsens storlek, men 

startar på 25-30 000 kronor. Då får arbetsplatsen ett grundpaket som kan kompletteras med 

extra konsulttimmar utifrån behov och önskemål. Kostnaden för själva diplomeringen är 

oftast inte den största utgiften utan det är de insatser arbetsplatserna behöver genomföra för 

att uppnå diplomeringen.19 

 
                                                 
18 Intervju 7/2 2008 med Kent Thuresson 
19 Ibid. 
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De som arbetar med hälsodiplomeringen på Korpen är 23 coacher samt konceptansvarig och 

verksamhetsansvarig.20 För att få arbeta som hälsocoach måste man ha minst en treårig 

högskoleutbildning, vilken utbildning det är varierar. Korpen ger sedan utbildning i de mallar, 

verktyg och dokument man arbetar med samt vilka rutiner som gäller.21 

 

År 2006 gjordes en undersökning av SKOP på uppdrag av Korpen. Denna visar exempelvis 

att bland dem som arbetat med hälsodiplomeringen tycker 94 procent att metoden är bra för 

att utveckla friskvårdsarbetet och 98 procent svarade ja på frågan om de skulle rekommendera 

andra att genomföra den. Undersökningen visar också att ungefär hälften inte hade något 

friskvårdsarbete innan de gick in i diplomeringsprocessen och övriga oftast bara erbjöd 

träningsbidrag. På 82 procent av arbetsplatserna har hälsodiplomeringen lett till att den 

fysiska aktiviteten har ökat. 22 

 

1.3.3.2 Diplomeringsprocessen 

När en arbetsplats tar kontakt med Korpen får de en personlig coach som de arbetar 

tillsammans med genom hela diplomeringsprocessen. Denna omfattar inventering, 

nulägesanalys, åtgärdsdokument, genomförande av åtgärder, avstämning och slutligen 

diplomering.23 Arbetet börjar med en inventering, där kunden får beskriva arbetsplatsens 

nuvarande hälsoarbete genom att skicka in dokumentation samt besvara en enkät. Utifrån 

dokumentationen gör coachen en nulägesanalys och tittar på hur man arbetar inom 

områdena24 vision25, hälsostrategi, organisation, friskvård och rekreation.26 Coachen och 

ansvarig för hälsodiplomeringen på arbetsplatsen träffas för att gå igenom hur 

förutsättningarna ser ut samt vilka visioner som finns. Coachen skapar ett åtgärdsdokument 

som sammanfattar nuläget, beskriver friskfaktorer samt områden som behöver förbättras.27 

Därefter arbetar arbetsplatsen på egen hand med att åtgärda det som behövs ändras på. Vid 

behov av hjälp eller stöd finns möjlighet att komplettera med fler timmar av coachens hjälp.28 

När arbetsplatsen anser att de gjort de insatser som krävs gör coachen en avstämning 

                                                 
20 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, <http://www.korpen.se/t2h.aspx?p=108093> (Acc. 2008-03-10) 
21 Intervju 7/2 2008 med Kent Thuresson 
22 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, <http://www.korpen.se/t2h.aspx?p=346132> (Acc. 2008-03-10) 
23 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet <http://www.korpen.se/files/%7BBF84B56C-6BFF-48EE-BA16-
58525A06F94D%7D.pdf> (Acc. 2008-03-10) 
24 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, <http://www.korpen.se/t2h.aspx?p=107805> (Acc. 2008-03-10) 
25 Intervju 7/2 2008 med Kent Thuresson 
26 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, <http://www.korpen.se/t2h.aspx?p=107805> (Acc. 2008-03-10) 
27 Hälsodiplomering (häfte), Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Idrottens hus, Stockholm, s 4. 
28 Intervju 7/2 2008 med Kent Thuresson 
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tillsammans med en opartisk coach som inte tidigare arbetat med arbetsplatsen och bedömer 

om de uppfyller kraven för hälsodiplomering eller inte.29 Om de gör det får de ett diplom som 

gäller i två år samt rätten att kalla sig hälsodiplomerad arbetsplats.30 Diplomeringen visar att 

hälsa är högt prioriterat och att rutiner finns för hälsoarbetet, att medarbetarna arbetar i en bra 

miljö med förutsättningar till hälsosamma livsstilsval och därigenom god hälsa.31 Under den 

tid hälsodiplomeringen gäller får de också ta del av erbjudanden och nyhetsbrev inom ämnet 

hälsa och inbjuds att delta i nätverksträffar, samt får tillgång till Korpens kundwebb.32 När 

diplomeringen efter två år slutar gälla, kontaktas arbetsplatsen med en förfrågan om huruvida 

man är intresserad av att genomföra en rediplomering.33 

 

2 Metod 
 

2.1 Val av metod 
 

För att besvara uppsatsens frågeställningar genomfördes kvalitativa intervjuer på nio 

arbetsplatser samt Korpens rikskansli. En kvalitativ metod användes för att få kännedom om 

olika mönster och för att kunna beskriva arbetsplatsernas olika inställningar till 

hälsodiplomeringen.34 Intervjuer valdes för att uppsatsens syfte kräver specifik och detaljerad 

information. 

 

Studien utgår från en induktiv ansats. Induktion innebär att data samlas in förutsättningslöst 

och att man utifrån materialet försöker dra slutsatser.35 

 

2.2 Urval och avgränsning av intervjupersoner 
 

De arbetsplatser som intervjuades var av varierande storlek från 24 till 353 anställda och inom 

olika branscher, men gemensamt var att alla arbetade i kontorsmiljö. De som medverkar i 

uppsatsen är Cramo, Qbranch, Stora Enso AB, Rejlers Ingenjörer, AB Trav och Galopp, 

                                                 
29 Hälsodiplomering (häfte), Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Idrottens hus, Stockholm, s 4. 
30 Korpen svenska motionsidrottsförbundet, <http://www.korpen.se/t2h.aspx?p=107805> (Acc. 2008-03-10) 
31 Hälsodiplomering (häfte), Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Idrottens hus, Stockholm, s 4. 
32 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, <http://www.korpen.se/t2h.aspx?p=107805> (Acc. 2008-03-10) 
33 Intervju 7/2 2008 med Kent Thuresson 
34 Henny Olsson, Stefan Sörensen, Forskningsprocessen: Kvalitativa och kvantitativa perspektiv, 2. uppl. 
(Nacka: Liber AB, 2007), s. 79. 
35 Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 2. uppl. (Lund: Studentlitteratur, 1996), s. 47. 
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Miljöförvaltningen, Landsorganisationen, Nordea och Folkbildningsrådet. Samtliga 

arbetsplatser ligger i Stockholm, för att intervjuerna skulle kunna utföras öga mot öga utan att 

tid spilldes på resor, samt för att begränsa urvalsgruppen och minska risken för confounders 

beroende av geografiska skillnader i förhållningssätt. Arbetsplatserna hittades genom 

sökningar på Internet efter hälsodiplomerade arbetsplatser (se bilaga 1) och togs från Korpens 

kungörelser över diplomerade arbetsplatser. Möjliga intervjupersoner kontaktades sedan per 

telefon och möten bokades in. Den person som ansvarade för hälsodiplomeringen 

efterfrågades vilket gjorde att personer med olika befattningar intervjuades. För att få se 

hälsodiplomeringens både positiva och negativa sidor kontaktades 42 arbetsplatser. 39 av 

dessa var positivt inställda till hälsodiplomeringen och de tre som var negativa ville av olika 

skäl inte ställa upp på intervju. För att få mer omfattande information om hälsodiplomeringen 

än den som finns tryckt samt på Internet, intervjuades konceptansvarige för 

hälsodiplomeringen på Korpens rikskansli.  

 

2.3 Företagspresentationer och intervjupersoner 
 

2.3.1 Cramo 

Cramo är ett företag som hyr ut maskiner, utrustning samt flyttbara lokaler. Dessa hyrs ut till 

byggföretag, industrin samt till den offentliga sektorn36 och kan hyras under antingen en 

kortare period eller vid behov under flera års tid.37 De flyttbara lokaler Cramo hyr ut brukar 

vanligtvis användas till kontor och skolor.38 

 

På Cramo anser man det vara viktigt att behålla sina medarbetare, att låta dessa utvecklas och 

tillsammans skapa förutsättningar till att kunna överträffa sina kunders förväntningar.39 

Cramo Instant som vi besökte har 45 medarbetare.40 

 

På Cramo intervjuades Petra Gerhardsson som arbetar som marknadsassistent. 

 

 

                                                 
36 Cramo, <http://www.cramo.se/Web/Core/Pages/Article.aspx?id=8904&epslanguage=SV> (Acc. 2008-03-11) 
37 Cramo, <http://www.cramo.se/Web/Core/Pages/Article.aspx?id=6880&epslanguage=SV> (Acc. 2008-03-11) 
38 Cramo, <http://www.cramo.se/Web/Core/Pages/BusinessAreaStartPage.aspx?id=6787&epslanguage=SV> 
(Acc. 2008-03-11) 
39 Cramo, <http://www.cramo.se/Web/Core/Pages/Article.aspx?id=6939&epslanguage=SV> (Acc. 2008-03-11) 
40 Intervju 31/1 2008 med Petra Gerhardsson, bandupptagning med utskrifter. I författarinnornas ägo. 
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2.3.2 Qbranch 

Qbranch är ett IT-företag som har mottot att se till att den moderna informationsteknologin 

fungerar hos sina kunder. Inom koncernen Qbranch AB finns tre kunskapsbolag spridda i 

Stockholm, Göteborg och Malmö. Tillsammans erbjuder dessa heltäckande tjänster inom IT-

kompetens och IT-infrastruktur. På Qbranch arbetar 45041 personer och de har som mål att bli 

marknadens bästa arbetsplats. En utav Qbranchs värderingar är att de först måste lyckas 

internt, för att sedan kunna lyckas ute hos kunderna. Utveckling av medarbetarna är en viktig 

faktor för Qbranch samt viljan att utvecklas hos dem som arbetar där.42 Qbranch fick år 2007 

en silverplacering i ”Sveriges bästa arbetsplatser”, som utsetts av Great Place To Work 

Institute och Veckans affärer.43 

 

På Qbranch kontor i Stockholm arbetar 353 personer och där intervjuades Emma Hulterström 

som arbetar som internkommunikatör, femtio procent med Human Resources och femtio 

procent med kommunikation. 

 

2.3.3 Stora Enso AB 

Stora Enso är ett företag som tillverkar bland annat papper, pappersmassa och träprodukter. 

Företaget är spritt i 40 länder världen över och har totalt 38 000 medarbetare.44 I Sverige har 

Stora Enso tolv produktionsenheter med totalt 7 250 medarbetare. Stora Enso AB innehar 

kontorsfunktionen med 250 medarbetare som berörs av diplomeringen.45 

 

På Stora Enso AB intervjuades Per Sandberg som arbetar som HR-chef. 

 

2.3.4 Rejlers Ingenjörer  

Rejlers Ingenjörer är en nordisk kunskapskoncern som erbjuder olika tjänster inom områdena: 

telekom, elteknik, IT, energi, automation samt mekanik.46 På Rejlers arbetar totalt 800 

personer i Sverige, Finland och Estland. I Sverige är man 550 anställda på 18 kontor där 75 

arbetar på kontoret vi besökte.47 Rejlers säkerställer långsiktiga kundrelationer genom att ha 

                                                 
41 Qbranch, <http://www.qbranch.se/templates/Page____2158.aspx> (Acc. 2008-03-11) 
42 Qbranch, <http://www.qbranch.se/templates/Page____2014.aspx> (Acc. 2008-03-11) 
43 Qbranch, <http://www.qbranch.se/templates/Page____2158.aspx> (Acc. 2008-03-11) 
44 Stora Enso AB, <http://www.storaenso.com/CDAvgn/main/0,,1_EN-6970-15255-,00.html> (Acc. 2008-03-
11) 
45 Intervju 4/2 2008 med Per Sandberg, bandupptagning med utskrifter. I författarinnornas ägo. 
46 Rejlers Ingenjörer AB, <http://www.rejlers.se/Index.aspx?PageID=1018> (Acc. 2008-03-11) 
47 Intervju 5/2 2008 med Marianne Beckerdahl, bandupptagning med utskrifter. I författarinnornas ägo.  
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en god etik, säker kvalitet och miljö, samt en dynamisk medarbetarutveckling. Rejlers 

ingenjörer anser att deras medarbetare är koncernens viktigaste tillgång och genom att dessa 

håller sig friska samt är skickliga ökar Rejlers lönsamhet. Arbetsplatsen prioriterar hälsa, 

friskvård och arbetsmiljö, samt har som mål att vara den attraktivaste arbetsplatsen.48  

 

På Rejlers Ingenjörer intervjuades Marianne Beckerdahl som arbetar som övergripande 

hälsoansvarig och receptionist. 

 

2.3.5 AB Trav och Galopp - ATG 

ATG arbetar med trav- och galoppsport. 240 anställda har till uppgift att utveckla och 

marknadsföra spelprodukter samt hantera spelansvarsfrågor. ATG är ett aktiebolag som ägs 

av trav- och galoppsportens organisationer. Svenska Travsportens Centralförbund äger 90 

procent av aktierna och Svensk Galopp 10 procent. Staten har full insyn i verksamheten då de 

tillsätter hälften av styrelsens ledamöter. ATG satsar mycket på hälsa och har exempelvis en 

friskvårdspedagog som bland annat arbetar med att erbjuda aktiviteter.49  

 

På ATG intervjuades Sten Skiöld som arbetar som HR-chef samt Hanna Dahlström, 

friskvårdspedagog.  

 

2.3.6 Miljöförvaltningen 

Miljöförvaltningens arbetsområden är varierade, men de arbetar med att skapa en frisk och 

hälsosam miljö. Exempel på arbetsområden är: trafikbuller, luftföroreningar, mathygien, 

vattenfrågor och inomhusmiljö.50 Miljöförvaltningen är med sina 200 anställda en av 

Stockholms stads minsta förvaltningar.51 

 

På miljöförvaltningen intervjuades Ingegärd Bergsmark som arbetar som personalchef.  

 

2.3.7 Landsorganisationen - LO 

LO är en förkortning av landsorganisationen och utgör ett samarbete mellan femton olika 

fackförbund i Sverige. Medlemmar finns på nästan alla arbetsplatser i landet och är bland 

                                                 
48 Rejlers Ingenjörer AB, <http://www.rejlers.se/Index.aspx?PageID=1018> (Acc. 2008-03-11) 
49 ATG, <http://www.atg.se/ForetagetATGServlet?view=jobb> (Acc. 2008-03-11) 
50 Miljöförvaltningen, <http://www.stockholm.se/Extern/Templates/MFStartPage.aspx?id=161373> (Acc. 2008-
03-11) 
51 Intervju 10/3 2008 med Ingegärd Bergsmark, bandupptagning med utskrifter. I författarinnornas ägo.  
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annat undersköterskor, mekaniker och restaurangbiträden. Det finns idag två miljoner 

medlemmar i LO som är en demokratisk organisation där ledning och styrelse valts av just 

medlemmarna. LO:s högsta beslutande organ är kongressen som fattar de beslut som styr vad 

de ska arbeta med. Vi besökte deras centrala kansli med 140 anställda som bland annat arbetar 

med organisationsfrågor och utredningsarbete samt samordnar exempelvis kollektivavtal och 

pensioner.52 

 

På LO intervjuades Anders Andersson som arbetar på ekonomienheten samt är 

friskvårdsansvarig.  

 

2.3.8 Nordea 

Nordea är en bank med 1 300 kontor och 32 000 anställda i Sverige, Danmark och Finland.53 

Deras vision är att bli ledande bank i Norden och deras ambition är att vara en attraktiv 

arbetsgivare som utvecklar och behåller sina medarbetare.54 Vi besökte Nordeas kontor i 

Solna som har 32 anställda.55 

 

På Nordea intervjuades Stefan Wallius som arbetar som företagsrådgivare samt är 

friskvårdsansvarig. 

 

2.3.9 Folkbildningsrådet 

Folkbildningsrådet är en ideell organisation som arbetar med att fördela statsbidrag till 

studieförbund och folkhögskolor. De arbetar även med att utvärdera och följa upp dessa 

verksamheter samt med att lämna budgetunderlag och årsredovisningar. 

Folkbildningsförbundet, Sveriges kommuner och landsting samt Rörelsefolkhögskolornas 

intresseorganisation (RIO) är tre organisationer som är medlemmar hos folkbildningsrådet.56 

Arbetsplatsen har 24 anställda. 

 

På folkbildningsrådet intervjuades Lotta Ragelius som arbetar som personalansvarig.   

 

                                                 
52 LO, <http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/D7C1C105931B2A83C1256E510048E873> (Acc. 2008-
03-11) 
53 Nordea, <http://www.nordea.com/About+Nordea/Nordea+facts/830672.html> (Acc. 2008-03-11) 
54 Nordea, <http://www.nordea.com/About+Nordea/Employees+in+Nordea/815282.html> (Acc. 2008-03-11)  
55 Intervju 14/2 2008 med Stefan Wallius, bandupptagning med utskrifter. I författarinnornas ägo.  
56 Folkbildningsrådet, <http://www.folkbildning.se/page/379/folkbildningsradet.htm> (Acc. 2008-03-11) 
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2.4 Genomförande av intervjuer 
 
I studien användes fokuserade intervjuer med hög grad av strukturering samt låg grad av 

standardisering. Med hög strukturering menas att frågorna formulerats, så att de inte ger 

utrymme för fri tolkning, utan det är tydligt vad som efterfrågas och olika intervjupersoner 

tolkar frågorna på likartat sätt. När en intervju har hög grad av standardisering innebär detta 

att frågorna ställs i exakt samma ordning och är ordagrant lika i alla intervjuer.57 Samma 

frågor användes i alla intervjuer, men ordningen valdes utefter intervjuns gång, vilket leder 

till att intervjuerna hade låg grad av standardisering. Intervjuerna genomfördes på respektive 

arbetsplats med ansvarig person för hälsodiplomeringen. I vissa fall var detta personalchefen 

och i andra friskvårdsansvarig. Valet av lokal gjordes för att skapa en så trygg 

intervjusituation som möjligt samt för att minimera tidsåtgången för intervjupersonerna. 

Enligt Jan Trost, fil. dr och professor i sociologi och socialpsykologi, bör den som intervjuas 

få välja plats för intervjun, dock kan intervjuaren komma med förslag. Platsen bör vara ostörd 

och intervjupersonen ska kunna känna sig trygg i den.58 Utifrån detta föreslogs arbetsplatsen 

som lämplig lokal. Intervjuerna spelades in med hjälp av en videokamera som dock bara tog 

upp ljudet, detta på grund av brist på bandspelare. Fördelar med bandupptagning är att man 

kan skriva ut intervjuerna ordagrant, samt slipper anteckna och därmed kan fokusera på 

intervjupersonen hela tiden. Trost betonar även att intervjuaren kan lära sig mycket av att höra 

sig själv intervjua.59 I slutet av varje intervju ställdes frågan om personen ville godkänna den 

resultatdel som gällde deras arbetsplats innan publicering samt frågan om deras och företagets 

namn fick användas öppet i uppsatsen. Båda uppsatsförfattarinnorna deltog i alla intervjuer. 

 

2.5 Bearbetning av data 
Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant för vidare bearbetning. Resultaten 

sammanställdes i en tabell för att underlätta kommande analys och skickades för godkännande 

till de intervjupersoner som så ville. Vid sammanställningen av resultaten användes 

meningskoncentrering, vilket innebär att intervjupersonernas svar kortades ner och 

presenterades mer koncist.60 

 

 
                                                 
57 Olsson, Sörensen, s. 80f. 
58 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, 3. uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 44f.  
59 Ibid., s. 53f.   
60 Olsson, Sörensen, s. 80. 

15 
 

 
 



 

2.6 Validitet och reliabilitet 
 

Med validitet menas om undersökningen mäter det som är relevant för studien att mäta samt 

att mätmetoden inte ger några systematiska fel. Validiteten i denna undersökning anses vara 

hög, då metodvalet och intervjufrågorna stämmer väl överens med det syfte som 

presenterades i inledningen. Reliabilitet handlar om huruvida upprepade mätningar skulle ge 

samma resultat och mätinstrumentet ska för hög reliabilitet inte ge några slumpmässiga fel.61 

Hög reliabilitet eftersträvades genom att likartade intervjusituationer skapades samt frågorna 

ställdes på samma sätt till samtliga. Urvalet gjordes slumpmässigt i Stockholmsområdet, men 

då detta var litet skulle en upprepad studie av andra arbetsplatser kunna visa andra resultat. 

Detta skulle kunna påverka reliabiliteten.  

 

3 Resultat 

 

Nedan presenteras resultaten av intervjuerna i tabellform. Arbetsplatserna redovisas i den 

ordning de intervjuades och svaren står samlade under varandra. Årtalet som presenteras 

bredvid arbetsplatsens namn talar om vilket år de blev hälsodiplomerade. Tre arbetsplatsers 

svar på samma frågor presenteras bredvid varandra i tabellen. 

 

Tabell 2 
 Cramo - 2007 Qbranch - 2006 Stora Enso – satsar 

på diplomering 2008 
 
Hur kom ni i 
kontakt med 
Korpen? 
 

 
Genom en kollega på ett 
av våra systerbolag. 

 
Både jag och vår VD är 
väldigt hälsointresserade 
och jobbar kontinuerligt 
med att scanna av 
marknaden och då hittade 
vi hälsodiplomeringen.  

 
Stora Enso finns på tolv 
enheter i Sverige och jag 
vet att några av övriga 
enheter är diplomerade 
sedan flera år tillbaka, men 
första kontakten vet jag 
inget om. 
Forskningsenheten i Falun 
som jag är ansvarig för var 
hälsodiplomerade när jag 
började här och när jag 
jämförde de två 
verksamheterna så tyckte 
jag att även övriga delar 
inom mitt ansvarsområde 
skulle vara det. 
 
 

                                                 
61 Wallén, s. 67. 
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Varför valde ni 
just 
hälsodiplomering 
som insats? 
 

 
Vi planerade ett hälsoår 
och ville ha hjälp med att 
strukturera upp arbetet och 
få idéer på vad man kunde 
göra. 

 
Vi valde Korpen för att 
det är de som har 
hälsodiplomeringen just, 
och det känns som en 
beprövad metod med 
känt varumärke. De är 
kvalitetssäkrade kan man 
säga. Man vill inte hoppa 
på någon ny aktör på 
marknaden som inte har 
någon erfarenhet utan de 
har gjort det här länge. 
 

 
Det ligger mycket i vår 
strategi att vi vill jobba 
med människor och med 
hälsofrågorna på Stora 
Enso och det är viktigt för 
Stora Enso att profilera sig 
med att vi vill jobba med 
hälsofrågor. Mycket fokus 
på medarbetaren, fritid och 
arbetsliv.  
 

 
Ställde ni hälso-
diplomeringen 
mot någonting 
annat, hade ni 
fler alternativ? 
 

 
Nej. 

 
Nej, hälsodiplomeringen 
är ett komplement till 
vårt övriga 
friskvårdsarbete. 

 
Nej. 

 
Vad hade ni för 
förväntningar på 
hälso-
diplomeringen? 
 

 
Att få struktur på 
friskvårdsarbetet och 
skapa aktiviteter för de 
anställda. 

 
Vi har arbetat aktivt med 
hälsa sedan Qbranch 
startade, men ville få lite 
mer struktur på arbetet 
och ta ytterligare ett steg 
mot att bli Sveriges bästa 
arbetsplats.  

 
Tidigare har det gjorts mer 
engångsinsatser, men jag 
saknade det systematiska, 
att jobba mer långsiktigt. 
Jag vill också ha mer 
delaktighet så nu har vi 
tillsatt en friskvårdsgrupp 
som bland annat arbetar 
med hälsodiplomeringen. 
 

 
Hade ni några 
speciella 
problemområden
? 
 

 
Ja, vid en stor 
hälsoundersökning på hela 
företaget 2006 
identifierades kost, 
motion, stress och 
tobaksvanor som 
problemområden. 

 
Inte egentligen men 
allting förändras och där 
måste man ju ligga före 
hela tiden så att vi hela 
tiden förbättras. 
Hälsodiplomeringen och 
friskvårdsarbetet är ett 
sätt att ”benchmarka” oss 
både internt och externt. 
 

 
Nej, det hade vi inte.  

 
Vad var ert mål 
med insatsen? 
 

 
Vi ville involvera hela 
företaget i hälsoåret och att 
de anställda skulle märka 
av att vi satsade på hälsa 
och friskvård. Vi ville 
också öka välmåendet med 
tjugo procent (utifrån 
enkät som genomfördes 
vid behovsinventeringen) 
samt minska stressen. Vi 
har även som långsiktigt 
mål att rediplomera oss 
2009.  

 
Hälsodiplomeringen är 
som ett paraply att samla 
det interna hälsoarbetet 
under. Qbranch mål är att 
bli Sveriges bästa 
arbetsplats och då är ju 
hälsoarbetet en 
jätteviktig pusselbit för 
oss, för om vi inte lyckas 
internt kan vi inte lyckas 
externt heller. Så det är 
ett sätt för oss att få 
personalen att må bra, 
minska 
personalomsättningen, 

 
Det här är en väldigt 
spridd organisation där 
människor sitter på olika 
ställen, så det är en 
utmaning för oss att jobba 
med hälsofrågorna på ett 
bra sätt. Ibland kan man 
känna sig väldigt ensam 
och ha bristande kontakt 
med sin chef på annan ort 
och det är något vi jobbar 
mycket med att förbättra. 
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minska sjukfrånvaron 
och liknande. Vi satsar 
på att ha maximalt tio 
procents 
personalomsättning, två 
procents sjukfrånvaro 
och skulle vilja att nittio 
procent av våra 
medarbetare upplever att 
de har en bra eller 
mycket bra hälsa. 
 

 
Har själva 
diplomet någon 
betydelse? 
 

 
Ja, om vi ser till 
organisationen som består 
av många säljare som är 
tävlingslystna. Det är 
roligt med ett diplom. Man 
känner stolthet över det 
och kan använda det i 
marknadsföringen. 

 
Ja, absolut! Vi 
kommunicerar både 
internt och externt kring 
det här och det skapar 
stolthet och det ger även 
trovärdighet till våra 
medarbetare att vi får ett 
kvitto på att vi gör 
någonting bra, att vi gör 
rätt. 

 
Ja, ur 
marknadsföringssyfte är 
det bra för att attrahera 
människor till vårt företag, 
absolut. Det ska vi kunna 
göra när vi når 
diplomeringen för det ska 
vi nå. Sen själva diplomet 
är väl inte värt speciellt 
mycket men det är ett bra 
mål för vårt inledande 
arbete att nu ska vi ska nå 
till det här diplomet. 
 

 
Hur fungerar/ 
fungerade 
samarbetet med 
Korpen? 
 

 
Jättebra. Vi köpte direkt in 
konsulttimmar för att få 
mer hjälp. De är jordnära 
och bra och hjälpte oss när 
det kändes tungt att få ihop 
dokumentationen.   
 

 
Jättebra. De är ju oerhört 
erfarna och rutinerade, så 
det är toppen att ha dem 
som samarbetspartner.  

 
Det fungerar mycket bra.  
De är väldigt 
professionella Vi har en 
kontaktperson i Falun som 
förmedlar kontakter i 
Stockholm och det 
underlättar för oss att bara 
ha en kontakt mot Korpen. 
 

 
Hur stor blev 
insatsen för er 
arbetsplats? 
 

 
Vi behövde inte göra så 
stora insatser, det tyngsta 
arbetet var att 
dokumentera det. 

 
Eftersom vi alltid har 
arbetat med hälsa blev 
den inte så stor. Det 
handlade mest om att 
skapa struktur i det vi 
redan gjorde.  

 
Mycket kunde vi plocka 
ihop de saker vi jobbade 
med för det fanns inte 
samlat i ett genensamt 
dokument utan vi jobbar 
med systematiskt 
arbetsmiljöarbete, hade en 
fungerande 
arbetsmiljökommitté, vi 
jobbar med 
utvecklingssamtal och 
hade en personalidé. 
Många av de 
komponenterna hade vi på 
plats så vi började absolut 
inte från noll. 

 
Fick hälso-
diplomeringen de 
effekter ni 
förväntat er? 
 

 
Ja. Kost och träning har nu 
blivit ett naturligt 
samtalsämne här och man 
uppmanar varandra att ta 
det lugnt och stressa 

 
Absolut. Vi är ju aldrig 
riktigt nöjda, nu har vi 
diplomerat oss, men man 
vill ju hela tiden bli 
bättre, så det är ju inte så 

 
Då Stora Enso AB inte 
blivit diplomerade ännu, 
ställdes inte denna fråga.  
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mindre.  att vi lutar oss tillbaka nu 
utan det pågår hela tiden 
ett arbete att förbättra 
oss. Vi har fått en helt 
annan struktur och kan 
följa upp och få den här 
cirkeln från initiativ och 
genomförd insats till 
uppföljning, så vi kan 
utvärdera insatserna på 
ett helt annat sätt 
 

 
Har ni gjort 
någon egen 
uppföljning eller 
har Korpen haft 
någon? 
 

 
Korpen har frågat hur vi 
firade diplomeringen, 
skickat julhälsning etc.  

 
Vi genomför en 
hälsoenkät varje år och i 
den senaste uppfattade 
94,5 procent Qbranch 
som ett hälsomedvetet 
företag och det är väl ett 
kvitto på att det fungerar. 
 

 
Då Stora Enso AB inte 
blivit diplomerade ännu, 
ställdes inte denna fråga. 

 
Finns det några 
siffror på positiv 
effekt? 
 

 
Ja, i en enkät visade sig 
frisknärvaron ha ökat från 
98,05 år 2006 till 99,15 
2007 vilket vi nu vill 
bibehålla. Enkäten visade 
också att stressen minskat, 
men att konditionen blivit 
något sämre vilket vi tror 
kan bero på att den ökade 
medvetenheten gjort att 
man nedvärderar sin 
förmåga.  

 
Vi har sett att vår 
sjukfrånvaro har minskat 
med en procentenhet till 
2,4 procent, men kan inte 
dra paralleller till just 
hälsodiplomeringen utan 
det är ju vårt hälsoarbete 
och fokus i stort. 
Sjukfrånvaron kostar 
miljonbelopp vilket 
innebär att minskad 
sjukfrånvaro gör att varje 
satsad krona kommer 
tillbaka tiofalt. 
 

 
Då Stora Enso AB inte 
blivit diplomerade ännu, 
ställdes inte denna fråga. 

 
Vad anser ni 
skulle kunna 
förbättras, tas 
bort eller 
kompletteras 
med i hälso-
diplomeringen? 
 

 
Ingenting, jag tycker det är 
bra. 

 
Ingenting, jag tycker 
faktiskt att det har 
fungerat alldeles 
klockrent. 

 
Det kan jag inte svara på, 
tycker de har varit väldigt 
bra. 

 
Vad tror ni har 
gjort att er 
arbetsplats har 
lyckats? 

 
Resurser – både när det 
gäller personal och 
ekonomiska medel. Det är 
en förutsättning att ha 
ledningen med sig och att 
de finns eldsjälar som 
driver på.  

 
Det som har gjort att vi 
lyckats är framför allt 
stödet från ledningen. 
Vår VD är en riktig 
eldsjäl som lever som 
han lär. Vi 
kommunicerar så mycket 
om hälsa på intranätet 
och det är en del i all 
kommunikation, alla 
månadsmöten och 
personalutvecklingssamt

 
Nu har vi ju inte lyckats få 
till det riktigt än, men jag 
tror engagemanget från 
eldsjälarna vi har hittat 
som sitter i 
hälsodiplomeringsgruppen 
är otroligt viktigt. Det har 
också varit ont om 
aktiviteter här tidigare så 
jag tror att gruppens arbete 
kommer tas emot på ett 
väldigt positivt sätt. Vi har 
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al. Hälsa finns alltid med, 
det är som en röd tråd. 

också kunnat söka bidrag 
från en stiftelse som hör 
till Stora Enso vilket gjort 
att den ekonomiska biten 
inte varit några problem. 
 

 
Har de anställda 
varit delaktiga i 
processen?  
 

 
Ja, vi är en liten 
organisation och många 
har varit med och jobbat 
med det. Ännu fler har 
deltagit i aktiviteterna.  

 
Det här är ju en 
ledningsfråga, men de 
anställda har tagit del av 
aktiviteter och 
information.  

 
Vi har ju tillsatt en 
hälsogrupp med 
representanter från ett 
antal olika avdelningar, 
men det är svårt med 
ideellt arbete, att få 
människor engagerade. 
Det gäller att hitta 
eldsjälarna. Vi har jobbat 
mycket med 
kommunikation.  
 

 
 

   

 Rejlers ingenjörer - 
2003 

AB Trav och 
Galopp - 2004 

Miljöförvaltningen - 
2003 

 
Hur kom ni i 
kontakt med 
Korpen? 
 

 
Jag letade på nätet efter 
någon som hade en 
certifiering av hälsa och 
såg att det fanns det här 
med hälsodiplomering.  
 

 
Ann-Sofie som arbetade 
här tidigare hade hört 
talats om Korpen och 
deras Hälsodiplomering 
och kontaktade dem.  

 
Vi hade precis börjat prata 
om att organisera upp 
friskvården när det kom ett 
brev från Korpen om 
hälsodiplomeringen. 

 
Varför valde ni 
just 
hälsodiplomering 
som insats? 
 

 
Vi hade arbetat väldigt 
mycket med miljö och 
kvalité, var certifierade i 
båda och ville ha något 
liknande för hälsa.  

 
Det fanns inga andra som 
levererade motsvarande 
kvalitetsbedömning.  

 
Brevet från dem kom 
precis när vi bestämt oss 
för att ta tag i 
friskvårdsarbetet och då 
kände vi att det kunde vara 
bra att få lite hjälp. 
 

 
Ställde ni hälso-
diplomeringen 
mot någonting 
annat, hade ni 
fler alternativ? 
 

 
Nej, eftersom Korpen är de 
enda som arbetar med 
certifiering av hälsoarbete. 

 
Nej, det var en typ av 
diplomering vi sökte 
efter och Korpen var de 
som tillhandahöll det.  

 
Nej 

 
Vad hade ni för 
förväntningar på 
hälsodiplomering
en? 
 

 
Den stora förväntningen är 
ju att alla på Rejlers ska 
vara jättefriska. Sen hade 
vi märkt genom de andra 
certifieringarna att det är 
ett sätt att samla ihop 
arbetet och göra det känt. 
Vi ville skapa en 
fungerande dokumentation 
och i förlängningen få in 
hälsa i företaget och få 
folk att tänka sig för. 

 
Att få en helhetsbild av 
de insatser som finns på 
företaget då 
diplomeringen är en 
välordnad, snygg och 
prydlig modell som 
gjorde att vi kunde se att 
okej, de där delarna har 
vi inte vilket ledde till att 
vi kunde komplettera de 
delarna och få en oerhört 
bra dokumentation på allt 
det vi gör. Men sen var 

 
Mina största förväntningar 
var att få någon att 
diskutera de här frågorna 
med. Att få en coach var 
det jag nappade på, någon 
som kunde lotsa oss 
framåt. 
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det också bra för att 
rapportera till ledningen 
och kunna ha bra 
dokumentation på vad vi 
gör och var pengarna tar 
vägen. 
 

 
Hade ni några 
speciella 
problemområden
? 
 

 
Nej, jag tycker inte det. Vi 
hade låga sjuktal och få 
långtidssjukskrivna. 

 
Nej, egentligen inte. Vi 
har aldrig haft några 
problem med höga 
sjuksiffror även om det 
har varit något högre än 
det är idag.  

 
Vårt största 
problemområde är stress. 
Vi har inget annat, inga 
problem med 
rörelseorganen eller något 
sånt som man kan ha på 
många arbetsplatser utan 
det är ju stressen som är 
det stora 
arbetsmiljöproblemet här. 
 

 
Vad var ert mål 
med insatsen? 
 

 
Vi ville få lite mer fokus 
på hälsa och så försöker vi 
få ihop arbetsmiljö och 
hälsa för de hänger ihop. 

 
Vår målsättning är inte 
längre att sänka 
sjukfrånvaron utan 
bibehålla den låga nivån.  
Vi siktar inte på att få 
absolut elit men vi siktar 
på att ha folk i förbannat 
bra fysisk kondition. Vi 
vill också reducera den 
grupp som aldrig tränar 
från sjutton till tio 
procent.  
 

 
Först var det att få 
struktur, att höja ribban 
och få ett bättre utbud, 
bättre aktiviteter än vi 
hade. 

 
Har själva 
diplomet någon 
betydelse? 
 

 
Ja, jag tycker det. Man kan 
tycka att ett diplom på 
väggen inte är så 
märkvärdigt, men det ger 
signaler utåt, de anställda 
ser det och kunder ser det. 

 
Ja, det är lite kul med ett 
diplom. Det är en symbol 
som marknadsför sig 
själv. Tidigare har jag 
(Sten, vår anm.) till 
exempel köpt 
annonsplatser i tidningar 
som riktar sig till 
studenter, men nu 
behöver jag inte längre 
göra det.  
 

 
Ja, det var jättekul att få ett 
diplom, verkligen. Det 
hängde länge i vår 
reception. 

 
Hur fungerar/ 
fungerade 
samarbetet med 
Korpen? 
 

 
Mycket bra, de är toppen 
tycker jag. Jag kan ringa 
när som helst och få hjälp, 
de stöttar och peppar. 
 

 
I vardagen har vi inget 
direkt samarbete med 
dem, men i samband med 
diplomeringsprocesserna 
har det fungerat bra. 
 

 
Det fungerade alldeles 
utmärkt tycker jag. Vi 
hade en väldigt bra coach 
och det fungerade jättebra. 

 
Hur stor blev 
insatsen för er 
arbetsplats? 
 

 
Många av de då arton 
kriterierna (för en ettårig 
diplomering, vår 
anmärkning) uppfyllde vi 
redan, men jag lade ned 
mycket tid på att 

 
Ja, det var mycket som 
kunde bockas av bara 
och det som var kvar var 
inte något oöverstigligt. 
Det var cykelställ och 
sådant där och det kunde 

 
Det var ett ganska tufft 
jobb men det var tufft på 
två sätt. Det är klart att vi 
behövde jobba en del med 
att se hur vi behövde utöka 
våra aktiviteter och få 
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sammanställa det.  man ju klara av. Men sen 
var det ju ett väldigt jobb 
att få det korrekt 
rapporterat, mycket 
skrivjobb. 

igång det här med 
friskvårdstimme, 
friskvårdsombud och så 
som vi inte haft, men det 
mesta jobbet kände jag 
var, framför allt på slutet, 
jobbet med att 
dokumentera. 
 

 
Fick hälso-
diplomeringen de 
effekter ni 
förväntat er? 
 

 
Ja, jag tycker det. På så 
sätt att intresset för hälsa 
har ökat markant. Jag får 
väldigt mycket förslag från 
både chefer och anställda 
på saker vi kan göra så på 
så sätt tycker jag att det 
märks att intresset har 
ökat.  
 

 
Ja, den första tvååriga 
gav oss självförtroendet 
att anmäla oss till 
tävlingen Årets friskaste 
företag, vilken vi ju 
vann. 

 
Ja, det tycker jag att den 
fick. Absolut. Vi fick 
igång ett helt annat arbete 
och den goodwill som det 
förde med sig har också 
varit guld värd. Om man 
ser det som en 
personalpolitisk fråga så 
har den varit det. 

 
Har ni gjort 
någon egen 
uppföljning eller 
har Korpen haft 
någon? 
 

 
Korpen har inte gjort 
någon. När diplomeringen 
är klar händer det 
ingenting förrän om två år, 
när det är dags igen. 
 

 
I samband med att vi 
diplomerades för 
ytterligare två år kan man 
väl säga att en 
uppföljning gjordes. 

 
Nej det har de inte gjort. 
Det de gör är att de hör av 
sig med jämna mellanrum 
och vill att vi ska 
diplomera om oss, men 
någon uppföljning har de 
inte. Vi ska göra en 
ordentlig uppföljning nu i 
vår. 
 

 
Finns det några 
siffror på positiv 
effekt? 
 

 
Våra sjuktal ligger kvar på 
mellan 2,5 och 2,7 procent 
vilket är normalt. 
Människor blir alltid sjuka 
ibland så det går inte att 
komma ned på noll. Det är 
klart att kan vi få ner det 
till 2,3 så är det jättebra. 
Blir sjuktalen lägre kan 
man misstänka att 
människor går till jobbet 
trots att de är sjuka.  
 

 
Vi kan ju se att 
sjukfrånvaron har 
minskat kontinuerligt sen 
vi började, och det är nu 
längre inte vårt mål att 
minska den ytterligare. 

 
Vi såg att vår sjukfrånvaro 
sjönk ordentligt första året 
med friskvårdsprogrammet 
och den har sedan legat 
kvar, men om det beror på 
diplomeringen är ju svårt 
att säga. Jag tror att vi 
tjänar på det även 
ekonomiskt, det är jag 
övertygad om att vi gör. 

 
Vad anser ni 
skulle kunna 
förbättras, tas 
bort eller 
kompletteras 
med i hälso-
diplomeringen? 
 

 
Ingenting faktiskt. Jag är 
nöjd med dem. 

 
Jag (Sten, vår anm.) tror 
att det är viktigt att 
Korpen nu har gjort ett 
bra jobb med den nya 
diplomeringen så att de 
inte ändrar den igen, för 
då sågar de av sin egen 
gren. Förhoppningsvis är 
de här kriterierna så 
vettiga att de håller. I det 
här ligger ju ett värde i 
att kunna jämföra sig 
från år till år och om dem 
nu hela tiden 

 
Mindre detaljreglering och 
detaljstyrning. Tveksam 
till kopplingen till 
arbetsmiljöarbetet i nya 
versionen, det är inte 
Korpens uppgift att 
kontrollera att 
arbetsplatser har ett 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 
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höjer/sänker ribban är 
detta inte möjligt. 
 

 
Vad tror ni har 
gjort att er 
arbetsplats har 
lyckats? 

 
Att ledningen varit villiga 
att ge tid och pengar till 
arbete med hälsa. Har man 
inte ledningen med sig så 
kan jag vara hur 
intresserad som helst men 
det händer ingenting. Det 
är viktigt att cheferna är 
med och föregår med gott 
exempel och sänder 
signaler utåt att det är 
viktigt. Det är också 
jätteviktigt att den som 
jobbar med hälsa får tid 
och inte ska göra det vid 
sidan av sitt övriga arbete. 
Det är bättre att man får 
sin tid och det får jag nu. 

 
Jag (Sten, vår anm.) tror 
att den viktigaste faktorn 
när du försöker få till en 
förändring är gammal 
hederlig ihärdighet och 
någon form av klokskap 
också. Att inte gå för fort 
fram, vara medveten om 
varje steg du tar och när 
du tagit det steget dra 
nytta av det för att kunna 
ta nästa. 

 
Engagemanget hos 
personalen, det hade varit 
tuffare att dra annars, men 
det kräver även någon 
eldsjäl som drar i det. 
Någon som kan lägga ned 
mycket tid. Det handlar 
också om att ha med 
ledningen och alla chefer 
och då måste man ha 
någon inne i 
organisationen som kan 
prata med de grupperna. 
Det kan ju coachen också 
göra men det måste finnas 
någon i organisationen 
som kan argumentera för 
det här, tycker att det är 
bra och värt att satsa på.  
 
 

 
Har de anställda 
varit delaktiga i 
processen? 
 

 
Ja absolut. De kommer 
med synpunkter och 
förslag på vad vi kan göra. 
När det gäller 
kommunikationen har vi 
väl inte lyckats till hundra 
procent. Informationen 
finns där, men man bör 
nog sända ut direktmail till 
alla, gå ut och läs nu på de 
här hälsosidorna, nu står 
det någonting nytt.  
 

 
Ja det får man nog säga, 
framförallt de här 
eldsjälarna, hästkrafterna 
och organisationen som 
gör att vi har så mycket 
att visa upp. Det vore en 
sak om ledningen och en 
sådan som jag (Sten, vår 
anm.) satt högst upp och 
hojtade och skrek men 
det bästa är ju ändå att ha 
en kraft som kommer 
underifrån. 
 

 
De anställda har kommit 
med förslag till och 
synpunkter på aktiviteter. 
Fackliga organisationer 
och skyddsombud 
informerades under 
processen. 
 
 
 

 
 Landsorganisationen 

- 2006 
Nordea -
Rediplomering 
2007 

Folkbildnings- 
rådet 2002 

 
Hur kom ni i 
kontakt med 
Korpen? 
 

 
Vi arbetade redan 
regelbundet med dem i 
olika frågor. 

 
Informationen om 
hälsodiplomeringen 
spreds av bankhälsan och 
sedan valde kontoren 
själva om de ville göra 
det eller inte.   
 

 
Korpen vet man ju vilka 
de är, vi kom i kontakt 
med hälsodiplomeringen 
via reklam de skickat ut. 

 
Varför valde ni 
just hälso-
diplomering som 
insats? 
 

 
Korpen frågade om det 
inte var dags för oss att 
diplomera oss och då vi 
ville ha en bra 
dokumentation på våra 
friskvårdsinsatser så valde 
vi denna.  

 
Vi var redan diplomerade 
och ville ha ett nytt 
diplom. 

 
Ren tillfällighet. Vi blev 
intresserade av reklamen. 
Nu kunde vi få ett ”kvitto” 
på vårt redan påbörjade 
hälsoarbete. 
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Ställde ni 
hälsodiplomering
en mot någonting 
annat, hade ni 
fler alternativ? 
 

 
Nej, vi hade redan olika 
friskvårdsinsatser plus 
företagshälsa, medicinska 
hälsocentralen, så vi ville 
bara få det dokumenterat. 

 
Nu gjorde vi en 
rediplomering så då var 
det enda alternativet. Hur 
det såg ut från början vet 
jag inte för det var före 
min tid. 
 

 
Nej, Hälsodiplomeringen 
kändes mest systematisk, 
men det var av ren 
tillfällighet som vi valde 
att delta. 

 
Vad hade ni för 
förväntningar på 
hälso-
diplomeringen? 
 

 
Att få vårt redan befintliga 
arbete dokumenterat. 

 
Egentligen var det bara 
att vi ville gå igenom 
allting och se att vi är ett 
bra kontor. 
 

 
Att få ett mer strukturerat 
arbete och få hjälp helt 
enkelt, med nya idéer. 

 
Hade ni några 
speciella 
problemområden
? 
 

 
LO-kansliet är rätt 
åldersstiget, vi har många 
40-talister som går i 
pension om fyra år sådär. 
Den stora mängden rör 
inte på sig, så vi har svårt 
att engagera personalen till 
att röra på sig. 

 
Att en del av de anställda 
är inaktiva. Vi är 32 
stycken här på kontoret 
och då är det kanske 8-10 
som tränar väldigt lite 
eller inte alls så det gäller 
ju att aktivera dem och 
då har vi försökt göra lite 
olika planer för att få 
dem aktiva. 
 

 
Vi har ju ganska hög 
medelålder, så det var väl 
framförallt det. Men inga 
sådana här vanliga 
problem som kontorsnacke 
och musarm. 

 
Vad var ert mål 
med insatsen? 
 

 
Vi ville försöka aktivera 
de som var inaktiva samt 
om möjligt sänka 
sjukfrånvaron lite. 

 
Det som vi hade som 
fokus, det som egentligen 
hela den här 
diplomeringen går ut på 
det är att aktivera dem 
som inte är aktiva. 
 

 
Att öka medvetenheten 
och få alla att röra på sig 
mer. 

 
Har själva 
diplomet någon 
betydelse? 
 

 
Nej, det är en stjärna i 
kanten. 

 
Nej, men det är ju lite kul 
att man kan visa upp att 
vi är hälsodiplomerade så 
jag och den andra tjejen 
gick och spikade upp det 
nere i kundtjänst så att 
alla kan se det.  
 

 
Symboliskt i så fall. Det 
hänger på väggen men vi 
använder det inte i 
marknadsföringssyfte.  

 
Hur fungerar/ 
fungerade 
samarbetet med 
Korpen? 
 

 
Det fungerade sådär, vi var 
inte helt nöjda. Det kändes 
som att de släppte över lite 
för mycket till oss. Vi hade 
svårt att leverera och sökte 
stöd där. Vi fick köpa 
några timmar för att 
lyckas.  

 
Jättebra. Verkligen över 
förväntan. Vår coach har 
hjälpt oss med hela den 
här diplomeringen, att vi 
har bollat med henne. 

 
Det har fungerat sådär, vi 
diplomerade oss första 
gången år 2002 och sen 
dess har vi haft tre olika 
personer här från Korpen. 
Vi påbörjade arbetet med 
första diplomeringen 2001 
då det var nytt för Korpen. 
Jag upplever att de hade 
mycket mer personella 
resurser då medan det nu 
har blivit mer utav en stor 
affärsgrej. Det kändes 
mycket bättre i början. 
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Hur stor blev 
insatsen för er 
arbetsplats? 
 

 
Den blev inte så stor. Vi 
hade allting redan innan så 
det vi behövde göra var att 
skriva ett dokument på 
ungefär trettio sidor. 

 
Vi hade hört från de som 
drev den första 
diplomeringen ”Gör inte 
om det för det var så 
jäkla mycket jobb” men 
vi gav oss in i det i alla 
fall och så farligt var det 
väl inte men det krävdes 
rätt mycket arbete. Det 
var rätt omfattande. 
 

 
Vi hade många av sakerna 
redan som skulle uppfyllas 
men det blev problem då 
de intervjuade oss från 
Korpen och det stod fel i 
återrapporteringen då hon 
inte riktigt lyssnade på vad 
vi sa. Det kändes lite 
tungrott då vi gör detta på 
vår arbetstid.  

 
Fick hälso-
diplomeringen de 
effekter ni 
förväntat er? 
 

 
Ja, det tycker jag. Den 
stora grejen med det här 
var ju att vi fick ett 
friskvårdspolicydokument. 

 
Det vet vi inte än då vi 
blev diplomerade i höstas 
och nyckeltalen är satta 
för nästa år så det är först 
då vi kommer att kunna 
få fram någonting. 
 

 
Ja, det fick den. Vi har till 
och med minskat vår 
sjukfrånvaro vilket är 
positivt trots att alla blivit 
äldre. 

 
Har ni gjort 
någon egen 
uppföljning eller 
har Korpen haft 
någon? 
 

 
Nej, vi har inte gjort någon 
uppföljning. Det har inte 
Korpen heller gjort, men 
det kanske kommer nu vid 
rediplomeringen.  

 
Problemet nu är att de 
som arbetade med första 
hälsodiplomeringen 
slutade innan jag gick på 
och jag var inte alls insatt 
i den så då försvann hela 
den biten och tyvärr blev 
det ingen uppföljning. 
 

 
Korpen har inte haft någon 
uppföljning utan det är 
bara när det är dags att 
rediplomera sig.  

 
Finns det några 
siffror på positiv 
effekt? 
 

 
Nej, några sådana siffror 
har vi inte.  

 
Nej, eftersom det inte 
gjordes någon 
uppföljning första 
gången, men vi planerar 
att göra det denna gång. 
 

 
Från 2006 till 2007 
minskade sjukfrånvaron 
från 2,6 procent till 1,7 
procent.  

 
Vad anser ni 
skulle kunna 
förbättras, tas 
bort eller 
kompletteras 
med? 
 

 
Jag tyckte den var bra som 
den var, en riktig 
genomgång av vad man 
erbjuder med hela 
friskvårdsverksamheten. 
Och den var ju inte dyr 
heller. En bra 
undersökning på vad man 
har att erbjuda. 
 

 
Jag tror att det är viktigt 
att Korpen ligger på de 
som ska börja med 
diplomeringen för jag 
tror att det är lätt att man 
fastnar redan i början och 
så blir det ingenting av 
det. Att de försöker 
hjälpa till för att man ska 
komma igång. Där i 
uppstartsfasen tror jag att 
det krävs lite mer av 
Korpen för att man ska få 
folk att genomföra 
diplomeringen.  
 

 
Korpen skulle kunna följa 
upp hur arbetet går efter 
diplomeringen, för nu är 
det två år innan man hör 
av från dem igen.   

 
Vad tror ni har 
gjort att er 
arbetsplats har 
lyckats? 

 
Det är nog att vi har jobbat 
med friskvården aktivt 
hela tiden. Vi har en 
friskvårdsgrupp. Vi är tio 
enheter i huset, en person 

 
Enträgen vinner. Jag tror 
att det var att vi verkligen 
ville ha det där diplomet.  
Vi var så fokuserade på 
att vi ville ha diplomet så 

 
Vi har en väldigt 
engagerad chef, som har 
arbetat på RF 
(Riksidrottsförbundet, vår 
anm.) och SISU och även 

25 
 

 
 



 

utses från varje grupp och 
man har möten fyra gånger 
om året. På mötena går 
man igenom vad som finns 
och om det finns några 
förfrågningar. Sen har vi 
några som engagerar sig 
för att försöka få folk att 
röra på sig också. Jag tror 
att det är viktigt med 
engagerade eldsjälar och 
stöd uppifrån. LO ska ju 
vara en 
mönsterarbetsgivare. 
 

vi såg till att fixa det. Vår 
chef tycker att det är 
viktigt, utan stöd 
uppifrån skulle det 
kännas meningslöst att 
hålla på. Ledningens stöd 
gör också att det rent 
ekonomiskt inte är några 
problem, jag tror att 
bjuder man lite här så ger 
personalen igen det i 
jobbet. 

varit gympaledare och 
simfröken. Har man inte 
chefen med sig så går det 
inte.  

 
Har de anställda 
varit delaktiga i 
processen?  
 

 
Mycket, alla engagerades. 
Framför allt de här 
friskvårdsombuden, så det 
var en från varje enhet. 
Sen vet jag att personalen 
engagerade sig också.  
 

 
Till en början tror jag 
inte att de visste om det 
Sen när vi redovisat 
allting tror jag att det 
gick upp för dem att det 
ligger mycket arbete 
bakom. Tanken är att vi 
ska ha målen framme på 
kontoret så att alla kan se 
vad vi har för mål, vi har 
satt upp en planering 
över vad vi har för 
aktiviteter för vår- och 
höstterminen och sen är 
tanken att de kan komma 
med förslag om de 
kommer på något så att 
det inte bara är vi som 
sitter styr åt ett håll. 
 

 
Ja, vi har haft en grupp 
som har arbetat med det 
här hela tiden. Gruppen 
har jobbat fram 
handlingsplaner och följt 
upp och så har vi 
personalmöten där vi har 
gjort reklam för det här. Vi 
försöker även 
marknadsföra arbetet via 
intranätet.  

 
Tabellen ovan visar att majoriteten av de intervjuade arbetsplatserna kom i kontakt med 

Korpen av en ren slump, genom direktreklam. De ansåg alla att Korpen var erfarna och litade 

på att de skulle göra ett bra arbete. Anledningarna som nämndes för att genomföra 

hälsodiplomeringen varierar, men de flesta arbetsplatserna hade ett aktivt friskvårdsarbete 

redan innan diplomeringen. För samtliga var syftet att få struktur på arbetet och dokumentera 

det som redan görs. De förväntningar som fanns på hälsodiplomeringen var genomgående att 

få bättre struktur på sitt befintliga friskvårdsarbete, då man upplevde att mycket redan 

gjordes. Endast en av arbetsplatserna uttryckte förväntan att medarbetarna skulle bli friskare, 

medan en annan nämnde att det kunde vara ett bra sätt att rapportera läget till ledningen 

angående vad som görs och vart pengarna tar vägen. Samtliga var nöjda med resultatet av 

hälsodiplomeringen och upplevde att de fick den struktur och dokumentation de efterfrågade. 

När framgångsfaktorer togs upp betonades vikten av att ha ledningens stöd och att personen 

som arbetar med hälsodiplomeringen ska få den tid och de resurser som krävs. Eldsjälar fyller 
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funktionen att sprida information och engagemang på arbetsplatsen, vilket också anses 

avgörande för att lyckas. 

 

4 Diskussion 
 

4.1 Resultat 
 

Majoriteten av de intervjuade arbetsplatserna kom i kontakt med Korpen av en ren slump, då 

de fick direktreklam från dem. Samtliga ansåg att Korpen var erfarna och pålitliga och man 

litade på att de skulle göra ett bra arbete. Fascinerande med detta anser vi är att Korpen bara 

arbetat med hälsodiplomeringen i sju år och att några av arbetsplatserna diplomerades tidigt 

efter starten. Här antar vi att de associerar till Korpens andra arbete inom motionsidrotten, 

Korpen idrott som till stor del är ideell och får statsbidrag medan Korpen hälsa som arbetar 

med hälsodiplomeringen är självfinansierad. En av de personer vi intervjuat betonade 

verkligen Korpens erfarenhet och tryggheten med att välja en sådan aktör, trots att denna 

arbetsplats diplomerades endast några år efter initierandet av hälsodiplomeringen.  

”Man vill inte hoppa på någon ny aktör på marknaden som inte har någon erfarenhet utan de 

har gjort det här länge.” - Qbranch  

Intressant att en metod uppfattas som beprövad efter bara några år. Vi anser att Korpen kan 

utnyttja sitt kända varumärke inom nya områden och ändå uppfattas som erfarna och seriösa. 

Frågan är om arbetsplatserna skulle ha nappat på en direktreklam från ”Sannas&Rebeckas 

hälsocertifiering” som omfattade samma områden som Korpens hälsodiplomering. Det är vår 

fasta övertygelse att ett sådant reklamblad skulle hamna i papperskorgen utan vidare 

eftertanke. Vi anser att Korpen helt enkelt vinner på att vara Korpen.  

 

Anledningarna till att man väljer att hälsodiplomera sig varierar, men gemensamt för de flesta 

av de aktuella arbetsplatserna är att de redan innan har haft ett aktivt arbete med hälsa. 

Huvudsyftet var för de flesta att få struktur på arbetet och få dokumentation på det som redan 

gjordes. Tre av arbetsplatserna sökte själva aktivt efter en certifiering och en var redan 

certifierad inom arbetsmiljö och kvalité och ville ha detsamma för hälsa. Korpen var då de 

enda som erbjöd det de sökte. Även här vill vi betona att det är slumpen som spelat in på 

valet, vilket även skedde för några andra där reklamen dök upp precis då de bestämt sig för att 

ta tag i friskvårdsarbetet. I ytterligare några av fallen var den vi intervjuade inte med vid 
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första diplomeringen och kunde inte svara på hur valet gick till första gången. De flesta har 

betonat vikten av diplomet som man har sett som en morot att sträva efter, arbetet får ett 

tydligt mål. Många har satt upp diplomet på väggen och använder sig av det i 

marknadsföringssyfte både gentemot kunder och mot potentiell ny arbetskraft, då man vill ses 

som en attraktiv arbetsgivare. Här ställer vi oss frågan om det kan bli så att man skaffar sig 

diplomet mer för diplomets skull än för de effekter det kan tänkas ge. Skulle arbetsplatserna 

ha genomfört arbetet enbart för de anställdas skull, om de inte hade fått något diplom? 

 

Då arbetsplatserna redan hade ett aktivt friskvårdsarbete upplevde de inte de insatser som 

krävdes som betungande, men när det kom till dokumentationen av arbetet upplevde många 

denna som jobbig. Flera nämnde detta som en anledning att eventuellt inte rediplomera sig 

när den tiden kommer. Trots att de annars varit nöjda med hälsodiplomeringen, kändes alltså 

arbetet med dokumentationen alldeles för tidskrävande och tungt. Det är något vi anser att 

Korpen skulle vinna på att se över. Genom att underlätta dokumentationen eller vara mer 

delaktiga i det arbetet är det troligt att Korpen skulle kunna locka fler att återkomma för 

rediplomering samt ytterligare arbetsplatser att diplomera sig.  

 

De förväntningar arbetsplatserna hade på hälsodiplomeringen var genomgående att få bättre 

struktur på sitt befintliga friskvårdsarbete. De upplevde att det redan gjordes en hel del 

insatser men att de ville få dessa dokumenterade. Endast en uttryckte förväntan att 

medarbetarna skulle bli friskare. En annan nämnde att det kunde vara ett bra sätt att rapportera 

läget till ledningen angående vad man gör och vart pengarna tar vägen. Ingen av de 

arbetsplatser vi träffat har haft så stora problem utan de sökte just dokumentationen. Utifrån 

de svar vi fått upplever vi inte att förväntningarna på diplomeringen har varit särskilt höga 

vilket gör att det kanske inte krävts så mycket för att infria dem. Samtliga arbetsplatser har 

också haft en hög grad av medvetenhet om vikten av att arbeta med friskvård, vilket 

underlättar samarbetet och gör det lättare att plantera nya idéer. Vi sökte aktivt efter 

arbetsplatser som valt att inte rediplomera sig. Utöver de intervjuade ringde vi till ytterligare 

33 diplomerade arbetsplatser. Bland dessa var endast tre negativt inställda till 

hälsodiplomeringen och hade därför valt att inte rediplomera sig. Tyvärr ville dessa av olika 

skäl inte ställa upp på intervju trots att vi verkligen betonade vikten av deras deltagande för att 

vidga perspektivet i vår uppsats. Majoriteten av de kontaktade arbetsplatserna var alltså 

positiva till Korpens hälsodiplomering. För att få hjälp att hitta de som var negativt inställda, 

kontaktade vi Kent Thuresson, konceptansvarig för hälsodiplomeringen på Korpen. Vi 
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efterfrågade arbetsplatser som valt att inte rediplomera sig samt de som tvingats arbeta hårt 

för att uppnå hälsodiplomeringen och inte bara kunde bocka av redan befintliga insatser, de 

som behövde göra betydande förändringar i sitt arbete. Tyvärr fick vi ingen hjälp med detta då 

Korpen inte behåller några uppgifter om arbetsplatser som valt att avsluta samarbetet. Vi 

tycker att det är konstigt att man inte intresserar sig för detta då vi anser att förståelse för 

missnöjda kunder är en viktig del i att utveckla verksamheten. Rent krasst skulle man kunna 

säga att de nöjda kunderna behöver man inte bry sig om, eftersom de är nöjda med konceptet 

medan de som är missnöjda borde vara mer intressanta som ett steg i att tillfredsställa fler 

kunder. Vad gäller stora insatser och mycket arbete ansåg Korpen trots förtydliganden att det 

var en relativ bedömning som de inte kunde göra och de ville därför inte ge oss några namn. 

Detta tycker vi är konstigt då hälsocoacherna arbetar nära arbetsplatserna, följer dessa i deras 

arbete och då borde kunna jämföra hur stora insatser som krävts på olika ställen.  

 

Endast en av arbetsplatserna hade ett tydligt mål, i siffror, med diplomeringen vilket var att 

öka välmåendet hos de anställda med tjugo procent samt minska stressen utifrån en enkät som 

genomförts. Följande saker nämndes när vi pratade om mål och problemområden: 

• Stress 

• Inaktivitet 

• Hög medelålder 

• Öka medvetenheten om hälsa 

• Erbjuda fler aktiviteter 

Majoriteten av arbetsplatserna var nöjda med Korpens arbete, fick den hjälp och det stöd man 

behövde samt anser att samarbetet fungerade bra. Vi tror att detta utlåtande är starkt påverkat 

av att de inte hade några tydliga mål med diplomeringen vilket sänker kraven på Korpens 

arbete. Har man inga tydliga mål är det svårt att utvärdera effekterna av en insats och vi tror 

att det då krävs mindre för att kunden skall bli nöjd.  

 

När vi pratade om framgångsfaktorer betonade samtliga vikten av att ha ledningens stöd som 

avgörande för att lyckas med arbetet.  

”Så det kan jag säga att har man inte ledningen med sig så kan jag vara hur intresserad som 

helst men det händer ingenting.” – Rejlers Ingenjörer 

En annan viktig faktor är att personen som arbetar med hälsodiplomeringen och 

friskvårdsarbetet i stort får tid och resurser för sitt arbete. Det räcker inte med ett stort 
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engagemang. Om personen exempelvis inte får arbeta med friskvården på sin ordinarie 

arbetstid är det svårt att hinna med samt göra ett bra jobb. Ytterligare en orsak till att man 

lyckats tros vara eldsjälar som engagerar sig och sprider budskap. Dessa framgångsfaktorer 

känns naturliga och är inget som förvånar oss. Att ledningens stöd är viktigt anser vi självklart 

då detta tyder på att man gör ett bra arbete samt ger energi att arbeta vidare även när det känns 

tungt. Eldsjälar fyller funktionen att sprida information och engagemang på arbetsplatsen. De 

fungerar som friskvårdsansvarigas förlängda arm och bidrar till att budskapet förankras bland 

medarbetarna. Det är svårt att som ensam friskvårds- eller personalansvarig nå ut till alla på 

arbetsplatsen på ett sätt som väcker intresse och skapar engagemang. Oavsett hur stort stöd du 

har från ledningen så är det ändå hos medarbetarna förändringarna ska ske. Hur bra 

förutsättningar en arbetsplats än erbjuder måste människor ändå själva ta ansvar för att 

utnyttja möjligheterna. Ingen kan träna eller äta rätt åt dig, men chansen att detta görs ökar 

med bredare utbud. Här kan eldsjälarna fylla en viktig funktion genom att motivera 

personalen att ta detta ansvar samt klargöra vad arbetsgivaren erbjuder. Arbetet med 

hälsodiplomeringen styrs oftast av en eller ett par personer på arbetsplatsen och kan 

genomföras helt utan de anställdas vetskap, vilket gör att hela diplomeringen skulle kunna 

stanna vid några ord på ett papper. I en större organisation är då eldsjälarna särskilt viktiga för 

att hälsodiplomeringen ska få någon genomslagskraft och det inte ska bli ”mycket snack och 

liten verkstad”. Upplägget på Korpens hälsodiplomering är sådant att det är vad arbetsgivaren 

erbjuder som spelar roll och inte om det utnyttjas. Det är alltså fullt möjligt att skapa en 

handlings- och aktivitetsplan som sedan inte följs samt sätta upp mål som aldrig uppfylls när 

diplomeringen är genomförd. En arbetsplats kan alltså få ett diplom som indikerar ett aktivt 

friskvårds- och hälsoarbete att marknadsföra sig med, utan att planerade aktiviteter utförs.   

 

Vi valde att ställa en fråga om hälsodiplomeringens eventuella effekter i våra intervjuer, men 

då alla redan hade ett visst friskvårdsarbete innan samt har gjort andra insatser parallellt har 

ingen kunnat påvisa just hälsodiplomeringens effekter. Några nämnde minskade sjuktal som 

en möjlig effekt, men poängterade själva att de inte kunde dra slutsatsen att detta var 

hälsodiplomeringens förtjänst.  

 

När det kommer till de anställdas delaktighet i diplomeringsprocessen har vi haft svårt att få 

ett faktiskt svar på frågan. Många nämner att de anställda har kunnat komma med förslag på 

aktiviteter samt sedan deltagit i dessa, men själva diplomeringen har oftast skötts av mindre 

grupper. I en del fall har hälsoinspiratörer varit delaktiga samt andra intresserade kunnat bilda 
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en grupp som arbetat med diplomeringen medan det i andra fall har skötts enbart av en eller 

ett par personer. Vi har förståelse för att det kan vara svårt, i synnerhet på en större 

arbetsplats, att involvera alla medarbetare i dokumentationsarbetet, men tycker att det borde 

vara angeläget att de anställda åtminstone är informerade från start och vet om att möjligheten 

att vara delaktig finns. Vår bild är att trots ambitioner från de ansvarigas sida har 

informationen ofta inte nått ut till de anställda.  

 

På frågan om vad de intervjuade tycker skulle kunna förbättras eller ändras med 

hälsodiplomeringen svarade de flesta spontant: Ingenting. Det framkom dock, under andra 

delar av intervjuerna, förslag på möjliga förändringar. Alla vi talat med har varit väldigt nöjda 

med Korpen och deras hälsodiplomering men vi har ändå kunnat plocka fram vissa möjliga 

förbättringsområden som till exempel: 

• En önskan om att nuvarande kriterier är väl utarbetade och genomtänkta. Detta så att 

de inte byts ut igen och kraven ändras ytterligare en gång. Det anser en utav 

intervjupersonerna kan leda till att Korpens trovärdighet sjunker om kraven hela tiden 

höjs eller sänks. Vi ser både för- och nackdelar med förändringen av kriterierna då 

samhället ständigt förändras och då rimligtvis även Korpens kriterier kan göra det, för 

att följa den utveckling som sker på andra plan. En nackdel är att arbetsplatser som 

diplomerats och återkommer för en rediplomering kan uppleva att de får börja om från 

början. Framåt i tiden blir det också svårt att utvärdera eventuella effekter av 

hälsodiplomeringen om processen sett olika ut i olika perioder.  

• Mer närvaro och stöd av Korpen i början av processen. En person uttryckte denna 

önskan och trodde själv att det skulle kunna få fler att fullfölja diplomeringen. Vi 

anser att det borde ligga i Korpens intresse rent affärsmässigt att fånga upp så många 

som möjligt och det är alltid i början av nya processer som mest stöd behövs.  

• Ett frågetecken är att Korpen lägger sig i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser som ju 

redan regleras enligt lag och det finns andra instanser som ska övervaka dessa. Vi 

tycker det låter rimligt att Korpen fokuserar på sådant som inte regleras av andra 

instanser redan, men det är heller inte ett stort problem att kriterierna finns med 

eftersom de kraven redan bör vara uppfyllda. 

• Uppföljning innan den kontakt som tas vid eventuell rediplomering då Korpen idag 

inte gör någon uppföljning efter att diplomet väl är utfärdat. Vi anser att detta borde 

vara självklart för att se att uppsatta planer följs och mål uppfylls.  
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4.2 Hälsodiplomeringens upplägg 
 

En sak vi reagerade på vad gäller hälsodiplomeringen var det faktum att Korpen inte gör 

någon uppföljning av sitt eget arbete. Vi tycker detta är märkligt, då ett av Korpens mål är att 

främja människors hälsa och om man arbetar med detta borde det ligga i ens intresse att följa 

upp om de förutsättningar som skapas genererar någon effekt. Som tidigare nämnts är 

handlings- och aktivitetsplaner viktiga delar i hälsodiplomeringen, men då bara skapandet av 

dem, då Korpen inte kontrollerar om arbetsplatserna följer dem förrän vid en eventuell 

rediplomering. Arbetsplatser kan därmed marknadsföra sig som hälsodiplomerade under två 

års tid utan någon som helst uppföljning angående huruvida de följer sina handlings- och 

aktivitetsplaner.  

 

Då Korpen mellan nulägesanalys och diplomering inte finns på arbetsplatsen mer än denna 

efterfrågar, skulle man i teorin kunna skriva ihop en dokumentation på ett arbete som inte 

finns, utan Korpens vetskap, och bli diplomerad på den. I grundpaketet för 

hälsodiplomeringen får arbetsplatsen ett antal konsulttimmar med sin hälsocoach och om mer 

hjälp efterfrågas kan fler timmar köpas till. Vår tanke här är att många arbetsplatser då väljer 

att klara sig på egen hand så mycket som möjligt för att diplomeringen inte ska bli dyrare än 

nödvändigt och startpaketet bara innehåller den mest grundläggande kartläggningen.  

 

Inom området hälsodiplomering har Korpen, vad vi har hittat, ingen som helst konkurrens. 

Själva namnet hälsodiplomering är skyddat av Korpen, men inte konceptet att certifiera 

arbetsplatser på området hälsa och friskvård. Att det inte finns någon konkurrens gör att 

kraven på Korpens arbete sjunker, då de som söker en certifiering inom hälsa är hänvisade till 

Korpen.  

 

4.3 Metod 
 

Den metod vi använde var den vi upplevde mest relevant. Intervjuer ansåg vi vara det bästa 

sättet att få fram detaljerad information om arbetsplatsernas upplevelse av 

hälsodiplomeringen. Om vi använt enkäter hade vi troligtvis inte fått ut lika mycket 

information eftersom det inte finns någon möjlighet att ställa följdfrågor. I en enkät där 

personerna själva skriver ned sina svar finns också en risk att de inte blir lika uttömmande 
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som när de får tala fritt kring frågorna. Vid en intervju finns även möjligheten att tolka 

intervjupersonens tonfall och kroppsspråk samt avläsa inställningen till aktuellt ämne, vilket 

ej är möjligt vid en enkätstudie. Vi hade även kunnat vända oss till de anställda på 

arbetsplatserna för att få deras bild av hälsodiplomeringen, vilket hade varit intressant för att 

få ett bredare perspektiv. Med den tid vi har avsatt för uppsatsskrivande var detta dock inte 

möjligt att genomföra i någon större skala varför det inte var aktuellt. Med den metoden hade 

vi tvingats avgränsa oss till bara en eller två arbetsplatser och därmed missat det bredare 

perspektiv vi var ute efter. Nio arbetsplatser kan tyckas vara lite bland de 800 som är 

hälsodiplomerade, men återigen tvingades vi begränsa oss efter den tid vi hade till förfogande.  

 

Vi anser att vi valt arbetsplatser slumpmässigt då intervjupersoner i stockholmsområdet 

kontaktades utifrån Korpens kungörelser om hälsodiplomeringar. Dessa kungörelser görs i 

cirka fyra månaders intervall och vi kontaktade då arbetsplatserna utifrån den ordning de stod 

i. Urvalet påverkades också av i vilken ordning vi fick personlig kontakt med arbetsplatserna. 

Att de var av varierande storlek och inom olika branscher anser vi inte vara ett problem i 

denna studie. Vår uppfattning var att dessa två faktorer inte skulle ha någon större betydelse 

för resultaten, då vi var ute efter att undersöka hur olika arbetsplatser uppfattade 

hälsodiplomeringen. Vi fick detta bekräftat då resultaten i den här studien inte visar några 

kategoriska skillnader mellan stora och små arbetsplatser. Att olika branscher finns 

representerade ser vi inte heller som ett problem, då de har gemensamt att de arbetar i 

kontorsmiljö och därmed arbetar under liknande förutsättningar. Vi anser att skillnader mellan 

olika arbetsplatser till stor del grundas på andra faktorer än i vilken bransch de verkar. 

Exempelvis kan ledningen i ett byggföretag och en IT-koncern arbeta på liknande sätt 

samtidigt som två bankkontor kan fungera helt olika, trots att dessa har samma funktion utåt 

sett.  

 

Vid samtliga intervjuer var vi två personer. Två samspelta intervjuare utför ofta en bättre 

intervju och får ut mer information än endast en intervjuare. Vid intervju av en representant 

för en verksamhet, som svarar för en organisations räkning, kan det också vara en fördel med 

två intervjuare.62 Vi upplevde verkligen att detta var en fördel då personerna vi intervjuade 

var otroligt kunniga inom sitt område och levererade mycket information. Vi fick aldrig 

känslan av att intervjupersonerna kände sig i underläge då vi pratade om ett ämne de hade 

                                                 
62 Trost, s. 46. 
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mycket information om och samtliga brann för. Eftersom de var så engagerade berättade de 

ofta fritt kring frågorna. Vid samtliga intervjuer utom en intervjuades en person. Vid intervjun 

med två personer fick vi två perspektiv på frågorna och betydligt mer information än vid de 

andra intervjuerna, men det blev också svårare att hålla strukturen samt mer arbete vid 

bearbetningen.  

 

Under intervjuandets gång märkte vi att vår intervjumetod förbättrades. Vi blev mer 

samspelta och bättre på att styra tillbaka intervjuerna på rätt bana när intervjupersonen kom 

bort från ämnet och svävade iväg. Vi lärde oss även att hantera olika personligheter bland de 

intervjuade. Det faktum att vi fick olika bra kontakt med olika personer och att 

informationsinnehållet varierade har påverkat vårt resultat. I de flesta fall var svaren 

uttömmande och i de fall följdfrågor behövdes fick vi då den information vi behövde. I ett par 

av intervjuerna hade vi svårt att få den information vi behövde när vi trots upprepade 

följdfrågor inte fick några uttömmande svar. Speciellt i de här fallen kändes det värdefullt att 

vi var två, då vi båda kunde försöka hjälpas åt att få fram ytterligare information.   

 

4.4 Avslutande diskussion 
 

På Korpens hemsida marknadsför de sig med SKOP-undersökningen som gjordes år 2006. De 

visar siffror på hur nöjda kunderna är, samt vilka effekter hälsodiplomeringen haft. Detta är 

den enda uppföljning som har gjorts och den ville vi givetvis gärna ta del av. Tyvärr ville 

Korpen inte lämna ut resultaten till oss vilket vi tycker är konstigt när det till synes är väldigt 

positiva resultat de har fått och marknadsför sig med. Vi blev misstänksamma till om 

resultaten verkligen är så bra som de profilerar sig med, eftersom det då inte borde vara något 

problem att låta oss ta del av dem. Det här tillsammans med Korpens oförmåga att 

tillhandahålla arbetsplatser som fått lägga ner mycket arbete för att uppnå diplomeringen eller 

valt att inte rediplomera sig, gör oss tveksamma till om hälsodiplomeringen är så bra som 

Korpen framställer den. Vi har också svårt att tro på att SKOP-undersökningen verkligen kan 

visa på hälsodiplomeringens effekter eftersom vi inte har sett att någon faktisk uppföljning 

har gjorts. Enligt SKOP-undersökningen hade hälften av arbetsplatserna som arbetat med 

diplomeringen inget friskvårdsarbete tidigare och de som hade det erbjöd i de flesta fall bara 

träningsbidrag. Detta stämmer inte alls med den bild vi har fått då majoriteten av de 

arbetsplatser vi undersökt hade ett omfattande friskvårdsarbete innan. Vi kan självklart inte 
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generalisera utifrån våra svar, men vi finner det ändå märkligt att ingen i vår undersökning 

stämmer in på den beskrivningen som SKOP-undersökningen ger. Våra arbetsplatser är 

slumpmässigt utvalda i stockholmsområdet och även om dessa inte speglar situationen hos 

alla som är hälsodiplomerade är vi förvånade över att vi inte sett minsta tendens till detta.  

 

På de arbetsplatser vi varit har vi fått uppfattningen att friskvårdsarbetet fungerat bra och har 

blivit mer strukturerat efter hälsodiplomeringen. Vi frågar oss om arbetet har rotat sig i 

organisationen eller om det återigen bara handlar om några ord på ett papper? Det är självklart 

bra att man erbjuder aktiviteter och har handlingsplaner för olika situationer samt mål att 

uppnå men frågan är om möjligheterna utnyttjas och arbetet verkligen förändrar hälsan på 

arbetsplatserna? För att kunna mäta effekterna av hälsodiplomeringen krävs att 

handlingsplaner följs samt att arbetsplatserna inte gör några övriga insatser vid sidan av 

diplomeringen. På ett flertal av de arbetsplatser vi har besökt har det aldrig blivit av att man 

gjort någon uppföljning. Trots att ambitionen fanns från början har detta helt enkelt runnit ut i 

sanden. Ansvariga kan givetvis uppskatta vilken skillnad hälsodiplomeringen har inneburit för 

struktur och organisation, men det krävs en grundligare undersökning för att påvisa effekterna 

bland de anställda. Görs ingen uppföljning kan man även missa eventuella uteblivna effekter 

och kan därmed leva i tron att hälsodiplomeringen har gjort större skillnad än vad den har.  

 

Den första faktorn som tas upp när man talar om hälsoläget på en arbetsplats är oftast 

sjukfrånvaron. Det är ett väletablerat begrepp och låg sjukfrånvaro anser många vara ett kvitto 

på god hälsa. Detta har vi även lagt märke till på arbetsplatserna vi besökt som alla har haft 

låg sjukfrånvaro. I deras fall har målet med friskvårdsarbetet inte varit att minska sjuktalen 

utan att öka välbefinnandet och hälsan hos de anställda. En fara med att utgå ifrån 

sjukfrånvaron är att den inte säger någonting om hur personerna som är på plats mår. Om 

många går sjuka till arbetet eller mår dåligt i sin arbetssituation syns detta inte i statistiken 

vilket kan leda till att medarbetarna på en arbetsplats verkar ha en god hälsa även om så inte 

är fallet. Det är i nuläget svårt att hitta andra nyckeltal att använda vid bedömning av 

hälsoläget på arbetsplatsen. Vad som uppfattas som god hälsa är individuellt och många olika 

parametrar måste vägas in. Man kan bland annat ha fysisk, psykisk och social hälsa, men 

ingen av dessa kan mätas endast med en siffra på sjukfrånvaron. Vi har stött på arbetsplatser 

där de anställda i en enkät fått skatta sitt välbefinnande för att de ska få någonting att gå efter i 

skattningen av hälsa. Vissa delar av den fysiska hälsan kan mätas med hjälp av 
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konditionstester och styrketester, men bra resultat på dessa behöver inte betyda att en person 

mår bra. Det är ett faktum att alla dessa delar hör ihop och måste ses i en helhet. 

 

Bakgrunden i uppsatsen baseras till stor del på vår intervju med konceptansvarig för 

hälsodiplomeringen på Korpen. Detta beror på att mycket av den informationen inte finns 

tryckt. Det finns lite på Korpens hemsida och en del i deras broschyrer, men för att få en 

helhetsbild av hälsodiplomeringen behövde vi mer information än den som finns publicerad. 

Vi har resonerat kring att det vi fick ut är ett resultat som skulle kunna stå under resultatdelen 

i uppsatsen, men då vi använde informationen i bakgrunden skulle det ha blivit upprepning att 

redovisa den igen under resultatet.  

 

När vi började arbeta med uppsatsen var vår uppfattning om hälsodiplomeringen att konceptet 

var bra och genomtänkt. Vi anser fortfarande att konceptet med certifiering av 

friskvårdsarbetet på arbetsplatser är bra, men som nämnts tidigare i diskussionen finns dock 

ett flertal punkter där vi ser brister. Vi vill trycka på vikten av en bra uppföljning. För att man 

ska tro på Korpens intention att främja folkhälsan krävs att de kontrollerar om de 

förutsättningar som skapas genererar effekt på individnivå.  

 

4.5 Vidare forskning 
 

För att få en tydligare bild av hälsodiplomeringens effekter på arbetsplatser skulle det vara 

intressant att vända sig till de anställda för att få svar på hur de upplevt sin arbetssituation före 

och efter hälsodiplomeringen. En sådan undersökning skulle kunna genomföras med hjälp av 

enkäter och på så vis nå fler än vad som är tidsekonomiskt försvarbart med intervjuer. För att 

få mer nyanserad information från intervjupersonerna skulle fokusgrupper kunna anordnas där 

friskvårdsansvariga från olika arbetsplatser får diskutera sina erfarenheter utifrån givna 

frågeställningar. Vi diskuterade inför denna studie om ett sådant upplägg skulle vara möjligt, 

men kom fram till att bearbetningen av ett sådant material skulle komma att överskrida den 

tid vi hade till förfogande. Intressant skulle även vara att om några år återkomma till de 

intervjuade arbetsplatserna för att följa upp hur arbetet fortskridit.  
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Bilaga 1 
 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
Frågeställningar:  
 

1. Vad innebär hälsodiplomeringen i teorin samt praktiskt för en arbetsplats? 

2. Varför väljer arbetsplatser att hälsodiplomera sig?  

3. Vilka förväntningar har arbetsplatserna som väljer hälsodiplomering som insats?  

4. Får hälsodiplomeringen de resultat arbetsplatserna förväntat sig? 

5. Finns det några specifika framgångsfaktorer för att lyckas med hälsodiplomeringen? 

 
VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Hälsodiplomering, hälsodiplomerad, 
hälsodiplomerade arbetsplatser, Korpen, health 
certification 

Certifiering, friskvård 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Sökorden valdes då de ansågs stämma överens med uppsatsen syfte och frågeställningar samt för att få 
relevant information till bakgrund. 

 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

PubMed 
SveMed 
 
 
 
 
Google 
 
 

Health certification 
Hälsodiplomering 
Certifiering hälsa 
Certifiering friskvård 
Diplomering friskvård 
Korpen  
Korpens hälsodiplomering 
Hälsodiplomerade Stockholm 

34 
0 
3 
0 
0 
0 
1090 
559 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
9 

 
 
KOMMENTARER:  
 
Då vårt ämne var så specifikt upptäckte vi att det var svårt att hitta material om det. Eftersom sökning 
i forskningsdatabaser inte gav några resultat använde vi oss av google. Vi upplevde att detta var det 
enda sättet för oss att få information om vilka som hälsodiplomerat sig. Större delen av vår uppsats 
baseras på intervjuer och vi har inte hittat någon relevant tidigare forskning inom ämnet. 
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Bilaga 2 
De ursprungliga 24 kriterierna för hälsodiplomering 

 

Friskvårdspolicy 

• Syfte och mål 

• Organisationsbeskrivning 

• Budget för hälsosatsningen 

• Utvärderingsmodell 

• Detaljerad handlingsplan 

• Namngiven friskvårdsansvarig 

 

Omgivning (miljö) 

• Rökfri arbetsmiljö 

• Tillgång till motionslokal 

• Cykelparkering i anslutning till 

arbetsplats 

• Duschmöjligheter 

• Fri fruktkorg 

• Ansluten till företagshälsovård 

 

Personlig hälsostrategi 

• Regelbundna utvecklingssamtal 

kring individuell hälsokompetens 

• Hälsotest (konditions- och 

livsstilstest) 

• Utbildning för personal 

• Föreläsningar/seminarier med 

hälsotema 

• Utbildning för ledningsgrupp 

• Aktiv medverkan i hälsoarbete av 

ledningsgrupp 

Verksamhet 

• Subvention av regelbundna 

motionsaktiviteter 

• Träningsmöjligheter på arbetstid 

• Friskvårdsdag – prova på fysiska 

aktiviteter 

• Personaldag – kultur, 

motionskampanjer, 

naturupplevelser 

• Skapa möjligheter för rörelsepauser 

• Uppmuntra till att cykla/gå till och 

från jobbet 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor till arbetsplatser 
 

1. Hur kom ni i kontakt med Korpen? 

2. Varför valde ni just hälsodiplomering som insats? 

3. Ställde ni hälsodiplomeringen mot någonting annat, hade ni fler alternativ? 

4. Vad hade ni för förväntningar på hälsodiplomeringen? 

5.  Hade ni några speciella problemområden? 

6. Vad var ert mål med insatsen?  

7. Har själva diplomet någon betydelse? 

8. Hur fungerade samarbetet med Korpen? 

9. Hur stor blev insatsen för er arbetsplats? 

10. Fick hälsodiplomeringen de effekter ni förväntat er? 

11. Har ni gjort någon egen uppföljning eller har Korpen haft någon? 

12. Finns det några siffror på positiv effekt? 

13. Har ni tjänat någonting ekonomiskt på insatsen? 

14. Vad anser ni skulle kunna förbättras, tas bort eller kompletteras med när det gäller 

hälsodiplomeringen? 

15. Vad tror ni har gjort att er arbetsplats har lyckats? 

16. Har de anställda varit delaktiga i processen och hur upplever de diplomeringen?  
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Bilaga 4 – Intervjufrågor till Korpen 

 

1. Hur arbetar ni inom Korpen hälsa? 

2. Hur marknadsför ni er? 

3. Vad är verksamhetens mål? 

4. Hur stor är verksamheten? 

5. Görs någon uppföljning av hälsodiplomeringen? 

6. Arbetar arbetsplatserna på egen hand med insatser eller får de hjälp av Korpen? 

7. Hur mycket kostar hälsodiplomeringen? 

8. Vilken typ av arbetsplatser väljer att hälsodiplomera sig? 

9. Hur många är diplomerade? 

10. Vad har coacherna för utbildning? 
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