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Sammandrag: 

Sedan termen wellness introducerades på 1950-talet har det blivit en trend som berör 
nästan varenda människas vardag dagligen. Dessutom har hälsa och välmående blivit 
väldigt vanligt även inom företagsvärlden och anställdas välmående är idag en av de 
vanligaste formerna av välmående. Det har skett en förändring där arbetsgivare bryr 
sig om och tar ansvar för personalens hälsa och välmående. Det finns flera 
motiveringar till varför arbetsgivaren har ett intresse för personalens välmående, och 
därför granskas det i denna studie hur välmående representeras i finska företag.  

Avhandlingens referensram presenterar tidigare litteratur inom ämnet välmående, 
dess historia, personalvälmående och välmåendeprogram som företag erbjuder åt sina 
anställda. Avhandlingens undersökning består av en diskursanalys och utförs som en 
kvalitativ studie baserad på primärdata i form av rapporter, artiklar och andra 
dokument som samlats in från de nio största finska företagens hemsidor. Studiens 
fokus är att analysera hur välmående representeras i finska företag och hur det talas 
om välmående ur ett företagsperspektiv.    

Studiens resultat visar att välmående representeras i alla nio företag och att flera av 
företagen erbjuder välmåendeprogram eller andra liknande initiativ för personalen. 
De vanligaste orsakerna till detta är att förebygga sjukdomar och därmed minska 
sjukfrånvaron. Ett annat intresse företagen har är att humankapitalet mår bra och 
därmed presterar bra. Ur materialet framkom dessutom att många företag ser ett 
samband mellan hälsa, välmående, säkerhet och hållbarhet. Särskilt Förenta 
Nationernas mål för hållbar utveckling nämndes i samband med välmående av 
majoriteten av företagen.  

Ur studien framkom även att välmåendeprogram och andra välmåendeinitiativ inte 
endast används av ekonomiska skäl eller för att förbättra personalens hälsa och 
välmående, utan även som en konkurrensfördel för att locka till sig nya arbetstagare. 
Yttermera diskuteras välmående ur ett Foucauldianskt perspektiv där välmående kan 
ses som en form av makt som företagen utövar över personalen. 

Nyckelord: Välmående, hälsa, välmåendeprogram, humankapital, Foucault 
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1 INLEDNING 

Organisationers humankapital är en viktig nyckelkälla för att skapa värde (Batt, 2002; 

Collins & Smith, 2006; Pfeffer 1994, 1998; Wright, McMahan & McWilliams, 1994). I 

synnerhet förmågan att locka till sig och behålla arbetstagare med höga 

prestationsnivåer, kan ha ett väldigt stort inflytande på organisationens effektivitet 

(Cappelli 2000; Lepak & Snell 1999; Randall 1987; Sturman, Trevor, Boudreau & 

Gerhart, 2003). Det mest traditionella sättet att motivera arbetstagare att hållas kvar 

inom organisationen är belöningar, men enligt Cappelli (2000) är det nödvändigt för 

organisationer att komma på nya innovativa sätt eftersom de traditionella sätten inte 

längre är lika effektiva. Dessutom är det vanligt att organisationer använder väldigt 

mycket resurser på att hålla kvar sina bästa anställda, vilket enligt Mitchell, Holtom och 

Lee (2001) kunde göras på ett mycket mer kostnadseffektivt sätt.  

Flera organisationer har enligt Caicedo Holmgren, Mårtensson och Roslender (2010) 

redan identifierat humankapital som en viktig framgångsfaktor och konkurrensfördel. 

Personalens kunskaper anses vara en av organisationens viktigaste resurser och därför 

är det viktigt för kontinuiteten av verksamheten att organisationen tar hand om sina 

anställdas hälsa och välmående. (Caicedo Holmgren, Mårtensson & Roslender, 2010) 

Koncepten hälsa och välmående är numera en del av vår vardag. För endast några 

årtionden sedan var ’wellness’ något som endast en liten grupp människor levde enligt, 

medan det idag är något som nästan ingen kan undgå. (Cederström & Spicer, 2015) 

Industrin håller på att profilera om sig från ’wellness’ till välmående jämfört med 

tidigare, då fokusen främst lades på hälsa och kondition. Numera läggs fokusen på 

ekonomiskt, emotionellt och mentalt välmående. (Milligan, 2017) 

Hälsa har värderats som en av de högsta varorna i livet som gör det möjligt för individer, 

organisationer och samhällen att frodas. I Grekland trodde man att förmögenhet, visdom 

och begåvning inte kunde realiseras, implementeras och njutas fullständigt vid frånvaro 

av hälsa. (Berger, Howell, Nicholson & Sharda, 2003) Termen ‘wellness’ introducerades 

i USA på 1950-talet av Dunn (1959), som argumenterade att hälsa handlar om mycket 

mer än ’frånvaro av sjukdom’. Begreppet ’wellness’ är ett holistiskt koncept som 

kombinerar fysiskt, psykiskt, spirituellt och socialt välmående (Miller, 2005). Kirkland 

(2014b) anser att det inom wellness alltid har varit centralt att förebygga sjukdomar 

istället för att vänta på att insjukna. I det engelska språket är wellness och wellbeing två 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11575-009-0023-6#CR12
https://link.springer.com/article/10.1007/s11575-009-0023-6#CR20
https://link.springer.com/article/10.1007/s11575-009-0023-6#CR65
https://link.springer.com/article/10.1007/s11575-009-0023-6#CR66
https://link.springer.com/article/10.1007/s11575-009-0023-6#CR17
https://link.springer.com/article/10.1007/s11575-009-0023-6#CR52
https://link.springer.com/article/10.1007/s11575-009-0023-6#CR70
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olika ord men i svenska språket används välmående som en gemensam term för de två 

orden. Även i denna avhandling används endast termen välmående.  

Arbetsplatsen är en betydande del av individers liv och påverkar både livet och 

välmående. Den genomsnittliga vuxna personen spenderar upp till en fjärde- eller 

tredjedel av sitt liv på arbetet. Med tanke på hur mycket sjukfrånvaro påverkar 

organisationens värdeskapande, anses främjandet av arbetstagarnas hälsa och 

välmående vara en värdefull investering. (Barney, 1991) 

För att organisationer ska hållas hållbara och förbättra sin prestation, hävdar Currie 

(2001) att det är nödvändigt att främja personalens välmående. Detta påstående 

förstärks av Shuster (1998), som anser att det finns ett betydande förhållande mellan 

organisationens prestation och att ge anställda uppmärksamhet. Genom att införa 

välmående på arbetsplatsen, är det sannolikt att organisationsmiljön förändras och ger 

rum för innovativ praxis, som eventuellt kan leda till positiva resultat för organisationen. 

(Shuster, 1998) Baptiste (2008) delar in välmående på arbetsplatsen enligt följande tre 

grupper: anställdas engagemang, arbetstillfredsställelse och work-life balance.   

I denna avhandling utreder jag hur hälsa och välmående på arbetsplatsen representeras 

i finska företag, vilken roll välmående spelar och hur det talas om välmående. Är det ett 

genuint intresse från arbetsgivarna eller finns intresset för att det ska se bra ut utåt? Jag 

inkluderar även Foucaults perspektiv om biomakt och biopolitik och hur man kan se 

företagens välmåendeprogram som en slags makt företagen har över sin personal.  

Välmående kan ses som ett relativt privat och intimt tema, och av den orsaken är det 

också väsentligt att ta upp vems ansvar det egentligen är. Är det rätt eller fel att 

arbetstagaren lägger sig i sina anställdas hälsa? Finns programmen för att 

organisationens personal ska må bra eller är intresset fullt ekonomiskt? Ett annat 

väsentligt perspektiv är ifall välmåendeprogram kan ha en motsatt effekt, det vill säga 

att arbetstagare som utöver att prestera bra i sitt arbete även känner sig pressade att 

prestera bra inom hälsa, vilket kan leda till ökad stress och ångest. Det finns många 

synvinklar till detta ämne, och därför kommer jag att undersöka olika faktorer som är 

inom ramen av välmående.   

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka hur välmående och hälsa representeras på 

arbetsplatser i Finland. Fenomenet har blivit en trend och enligt Michelich (2013) är 
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välmående på arbetsplatsen numera den mest dominerande varianten av välmående. 

Eftersom välmående är ett relativt nytt ämne finns det inte så mycket akademisk 

forskning om det och för övrigt fokuserar den existerande forskningen för det mesta på 

väldigt specifika fall och tenderar att fokusera på det positiva, utan att förhålla sig kritisk 

och utan att ta i beaktande möjliga negativa aspekter.  

Jag bidrar till forskningen inom välmående genom att kartlägga hur välmående 

representeras i finska företag och vilken roll det spelar. Genom att göra en kvalitativ 

studie ger det mig möjligheten att jämföra olika organisationer och få en bättre bild över 

hur den allmänna situationen ser ut. Eftersom den forskning som existerar främst 

handlar om organisationer som redan har infört välmåendeprogram, ger min forskning 

en mer realistisk bild eftersom jag inte på förhand har kollat upp om de organisationer 

jag undersöker investerar i välmående eller inte.  

För att uppnå avhandlingens syfte är de centrala forskningsfrågorna följande:  

1. Hur representeras välmående i finska företag? 

2. Vilken roll spelar välmående?  

3. Hur talar organisationer om välmående? 

1.2 Avgränsningar 

Eftersom hälsa och välmående på arbetsplatsen är ett brett tema, är det nödvändigt för 

denna avhandling att ha avgränsningar. Därför har jag valt att främst forska i 

välmåendeprogram. Eftersom små företag sällan har tillräckligt med resurser för att ha 

omfattande välmåendeprogram, kommer forskningen att avgränsas till stora företag. 

Detta gör att resultatet blir mer realistiskt, eftersom stora företag som inte har 

välmåendeprogram antagligen har en annan orsak än brist på resurser. För att få ett så 

övergripande resultat som möjligt, har jag dock inte valt att hålla mig till en viss bransch, 

utan har valt att välja företag i olika branscher. Däremot är studien avgränsad till endast 

finska företag och jag har valt att inkludera de nio största finska företagen enligt Forbes 

(2019), vilket kommer att ge en bild över hälsa och välmående representeras i finska 

företag år 2020.  
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1.3 Definitioner 

I detta kapitel presenterar jag definitioner på viktiga begrepp, för att klargöra hur 

termerna används och tolkas i avhandlingen. Andra begrepp som inte framkommer lika 

mycket definieras an efter deras relevans i avhandlingen. 

1.3.1 Hälsa 

Fullständig hälsa definieras av Keyes och Grzywacz (2002) som frånvaro av fysisk och 

psykisk sjukdom och närvaro av fysiskt och psykiskt välmående.  

Världshälsoorganisationen (World Health Organization, 1946) definierar hälsa som ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro 

av sjukdom och funktionsnedsättning. 

1.3.2 Välmående 

Det finns inte en global exakt definition på välmående, och den existerande forskningen 

har varit väldigt spridd med termens definition. De faktorer som forskning inom ämnet 

genomgående har behandlat är (Ryff, 1989; Ryff & Singer, 1998): 

1. Frånvaro av mentala störningar 

2. Tillfredsställelse i livet och med sitt arbete 

3. Lycka och subjektivt välmående 

4. Förmågan att återhämta sig 

5. Individuella karakteristika som exempelvis personlighet, kognitiva och 

emotionella faktorer 

Enligt Ryan och Deci (2000) finns det olika perspektiv på välmående och ett av 

perspektiven de tar upp är att välmående innebär subjektiv lycka och består av tre delar: 

livstillfredsställelse, positivt humör och till vilken grad man undviker negativ 

sinnesstämning. 

1.3.3 Välmåendeprogram 

Aldana (2020) definierar välmåendeprogram för anställda (översatt från engelska 

employee wellness program) som en aktivitet designad för att stöda bättre hälsa på 

jobbet och/eller för att förbättra hälsoresultat. Programmen kan bestå av bland annat 
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medicinsk screening, incitament, insatser för att förändra beteende, fitnessprogram, 

socialt stöd och tävlingar. Många av välmåendeprogrammen inkluderar olika aktiviteter 

som främjar välmående. Dessa aktiviteter kan bestå av bland annat uthållighetsträning, 

yoga, meditation och stresshantering.  

1.3.4 Work-life balance 

Work-life balance kan definieras som anställda som tillbringar tillräckligt med tid på 

jobbet samtidigt som de tillbringar tillräckligt med önskad tid på andra skyldigheter och 

sysselsättningar, som familj, vänner och hobbyer (Smith, 2010). 

Bratton och Gold (2003) definierar work-life balance som behovet att balansera jobb 

med fritids- och familjeaktiviteter. Med fritidsaktiviteter syftar de på exempelvis önskan 

att resa, engagera sig i samhället eller ta hand om äldre släktingar.  

1.4 Avhandlingens struktur 

Avhandlingen består sammanlagt av dessa fem delar: inledning, referensram, metod, 

resultat och analys samt slutsatser och en avslutande diskussion. I inledningen 

presenteras ämnet, syftet samt forskningsfrågorna, avhandlingens avgränsningar, 

relevanta begrepp definieras och arbetets struktur presenteras. Den andra delen, 

referensramen, består av litteraturen som redogör för tidigare forskning inom 

avhandlingens ämne, vilket fungerar som underlag för avhandlingen. I det tredje kapitlet 

presenteras avhandlingens metod, det vill säga forskningsuppgiften, forskningsdesignen 

och datainsamlingsmetoden. Utöver detta presenteras även forskningsfilosofin, val av 

studieobjekt och själva undersökningen. I det näst sista kapitlet går jag igenom resultatet 

av forskningen och analyserar den utgående från referensramen för avhandlingen. 

Avslutningsvis i det sista kapitlet går jag igenom avhandlingens slutsatser och för en 

slutdiskussion, och avslutar avhandlingen med förslag på fortsatt forskning.  
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2 REFERENSRAM 

I detta kapitel kommer en översikt av forskningsämnet att presenteras. Kapitlet är 

indelat i olika delar, först presenteras allmänt välmående på arbetsplatsen och senare 

presenteras tidigare forskning inom mer specifika områden inom ramen av ämnet. Jag 

presenterar välmåendeprogram och hur de kan se ut på en arbetsplats, samt en del kritik 

som har uppstått inom litteraturen mot välmåendeprogram. Kapitlet avslutas med 

litteratur om välmående i relation till humankapital.  

2.1 Välmående på arbetsplatsen 

Välmående på arbetsplatsen är delvis en funktion för att hjälpa anställda göra vad som 

faller dem naturligt genom att ge dem tillåtelse att göra det (Harter, Schmidt & Keyes, 

2003). Enligt Warr (1990) skiljer sig välmående på arbetsplatsen från allmänt 

välmående, och sammanfattar välmående på arbetsplatsen som en individs känslor om 

sig själv i förhållande till sitt jobb. Mihelich (2013) hävdar att välmående på 

arbetsplatsen i dagens läge är den mest dominerande varianten av välmående, men har 

även en tätare anknytning till finansiella intressen än tidigare. Enligt modern forskning 

är fysisk och psykisk hälsa viktiga faktorer av humankapital, och är därmed direkt 

kopplade till ekonomisk prestation (Bloom & Canning, 2000; Sullivan, 2004; Keyes & 

Grzywacz, 1995).  

Enligt Vanhala och Tuomi (2006) syftar välmående på arbetsplatsen som koncept främst 

på psykiskt välmående, vilket består av flera komponenter som emotionellt välmående, 

arbetstillfredsställelse, eftersträvan, ångest och utbrändhet. (Warr, 1990; Ryff & Keyes, 

1995; Daniels, 2000; Holman, 2002) Välmående på arbetsplatsen är ett 

multidimensionellt koncept, med rötter både i psykologi och organisationsbeteende 

(Vanhala & Tuomi, 2006). Bland annat arbetstillfredsställelse, sjukdomar, lycka, oro och 

utbrändhet är inkluderade i måttet för välmående (Maslach & Jackson, 1981; Bradburn, 

1969). 

Psykiskt välmående spelar en central roll i att leverera en del av de viktiga resultaten som 

är associerade med framgångsrika och högpresterande organisationer. Forskning har 

visat att det finns en klar korrelation mellan välmående och prestation (Wright & 

Cropanzano, 2004), människor med bättre psykiskt välmående presterar bättre än 

människor med sämre psykiskt välmående. (Cartwright & Cooper, 2009) 
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Peccei (2004) antyder att välmående på arbetet innebär en helhet av känslan av lycka 

samt fysiskt och psykiskt välmående hos personalen (Currie, 2001). Ett annat perspektiv 

på välmående på arbetet är hur individens känslor om sig själva är i relation till sitt jobb. 

Enligt Warr (2002) hör välmående på arbetet ihop med hur nöjd man är med sina 

arbetsvillkor, exempelvis lön, kollegor, chefer, arbetsförhållande, jobbsäkerhet, 

utbildningsmöjligheter, samarbete och arbetets natur.  

Under den senaste tiden har det diskuterats mycket om investeringar i förebyggandet av 

sjukdomar och främjandet av hälsa, som ett sätt att uppnå bättre hälsoresultat för lägre 

kostnader. Det finns flera orsaker till varför organisationer har ett intresse av att 

investera i sina anställdas hälsa och välmående. Fungerande välmåendeprogram kan 

bland annat leda till lägre sjukvårdskostnader, produktivare arbetstagare och lägre 

frånvaro. Även om de primära förmånerna tillfaller personalen, har organisationen 

också delvis nytta av det exempelvis genom förbättrad förmåga att locka arbetstagare. 

(Baicker, Cutler & Song, 2010) 

Enligt Rath och Harter (2010) har organisationer en unik position att hjälpa sina 

anställda leva ett hälsosammare liv. Organisationer kan skapa kulturer och arbetsplatser 

där deras anställda har mer hälsosamma alternativ att välja emellan. Det kan exempelvis 

vara i form av hälsosammare mat i kafeterian, gym i samma facilitet som kontoret, olika 

incitament för hälsosammare vanor, större insatser för fysisk utbildning och chefer som 

bryr sig om sina anställda. Organisationer kan erbjuda sina anställda möjligheten att ta 

ansvar för sin fysiska och psykiska hälsa. (Rath & Harter, 2010) 

Rath och Harter (2010) anser även att det inte räcker för chefer att säga åt sina anställda 

att de bryr sig om deras välmående utan de måste vidta åtgärder ifall de vill se resultat. 

Det kräver kontinuerlig mätning och uppföljning för att hjälpa arbetstagarna att hantera 

sitt välmående. Under de senaste decennierna har organisationer satsat på att engagera 

sina arbetstagare, men på senaste tiden har uppmärksamheten vänts mot de anställdas 

välmående som ett sätt att få känslomässiga fördelar, ekonomiska fördelar och 

konkurrensfördelar. (Rath & Harter, 2010) 

I Finland ökade anställdas välmående i popularitet i början av 2000-talet, i samband 

med lagen om företagshälsovård (1383/2001) som infördes år 2001. Medan mängden av 

arbetsför arbetskraft kommer att minska med ca 40 procent mellan åren 2006-2021, har 

sjukskrivningar och invaliditetspensioner som resultat av mental ohälsa kontinuerligt 

ökat bland unga anställda under 30 år. Varje dag går fem unga arbetstagare i 
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förtidspension på grund av mental ohälsa. (Ilmarinen, 2006:17; Raitasalo & Maaniemi, 

2011) 

Ilmarinen (2006) anser att det är viktigt att förstå att arbetslivet aldrig är helt separat 

från det omgivande samhället, och utanför konstruktionen finns det samhälleliga 

funktioner som också har en inverkan på en anställds arbetsförmåga. Familj och 

gemenskap hänvisar till kopplingen som arbetsförmågan har till den anställdas privatliv, 

och arbetshälsa och arbetsskydd beskriver statens krav för arbetslivet.  

Hela arbetsförmågan konstrueras av faktorerna i figuren nedan, och eftersom den 

baseras på hälsa betyder det att förändringar i hälsan återspeglas på de andra lagren. Det 

andra lagret hänvisar till individens färdigheter och kunskaper, som är kritiska för att 

lyckas med det dagliga arbetet och bör utvecklas konstant. Det tredje lagret beskriver ens 

personliga värden, vilket påverkar ens attityd och motivation, och påverkas även av yttre 

faktorer. Det fjärde lagret beskriver hur arbetet och faktorerna relaterade till det 

definierar arbetsarrangemanget vilket har ett stort inflytande på arbetsvälmående. 

(Ilmarinen, 2006) 
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Avdelningen för arbete och pension i Storbritannien (översatt från engelska ”Secretary 

of State for Work and Pensions”) (2006) har kommenterat att arbetstagare som mår bra 

och är friska är en grundläggande faktor till organisationens effektivitet och lönsamhet. 

Även i Harter, Schmidt och Keyes (2003) artikel kommer det fram att när anställda i 

organisationen är friska och mår bra resulterar det i lyckligare och mer produktiva 

arbetstagare. Tehrani, Humpage, Willmott och Haslam (2007) påpekar att välmående 

på arbetsplatsen konstant blir vanligare för organisationer i och med att arbetsgivarna 

inser vilka fördelar de får genom att bry sig om hälsa på arbetsplatsen. Detta har lett till 

att flera organisationer infört olika policyer för välmående då de har insett att välmående 

personal kan bidra med mera.  

Eftersom humankapital är en av de viktigaste resurserna i en organisations 

produktionsprocess, har välmående på jobbet en indirekt inverkan på hela 

produktionsprocessen. En frånvarande arbetstagare kan inte bidra till organisationens 

produktionsprocess, vilket betyder en förlorad resurs för organisationen. (Caicedo 

Holmgren, Mårtensson & Roslender, 2010) 

Hälsa och välmående samt de andra faktorer som har en positiv inverkan på 

arbetstagare, är de faktorer som utgör grunden för trivseln på jobbet. Välmående på 

jobbet spelar en viktigt roll i organisationens process att skapa värde. På lång sikt har 

välmående på jobbet en positiv inverkan på personalens hälsa, engagemang, 

produktivitet och kvalitet på arbetet, vilket indirekt påverkar organisationens resultat. 

Välmående påverkar också organisationens konkurrenskraft, rykte och ekonomiska 

prestation, vilket kan ge mervärde för organisationen och dess kunder. (Baptiste, 2008; 

Pietilä, Lahdensaari-Nätt & Tuure, 2011) 

Rath och Harter (2010) delar in välmående i fem olika sektorer: karriär, socialt, 

finansiellt, fysiskt och gemenskap. Med karriärvälmående syftar de på hur man 

spenderar sin tid och ifall man trivs med vad man gör på en daglig basis. Socialt 

välmående handlar om hur starka relationer och kärlek man har. Finansiellt välmående 

beror på hur effektivt man har hand om sitt ekonomiska liv och hur bra man lyckas 

minska på ekonomisk stress och öka sin ekonomiska trygghet. Ens fysiska välmående, 

vilket oftast är det man tänker på när man talar om välmående, är att man är frisk och 

har tillräckligt med energi för att på en daglig basis klara av att få saker gjorda. Den femte 

sektorn, gemenskap, syftar på hur engagerad och involverad man är i det området var 

man bor. (Rath & Harter, 2010) 
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Rath, Harter och Harter (2010) beskriver människor med högt karriärvälmående som 

människor  som varje dag har någonting att se framemot att göra den dagen. De har även 

möjligheten att göra någonting som passar deras styrkor och intresse. De har en djup 

mening med livet och en plan att uppnå sina mål. I de flesta fallen har de en chef som 

motiverar dem och gör dem entusiastiska över framtiden. Medan man ofta tror att 

människor med högt karriärvälmående spenderar för mycket tid på arbetsplatsen på 

bekostnad av sina relationer, visar forskning att de faktiskt tar mera tid till att njuta av 

livet och tar inte saker för givet, vilket är resultatet av att de trivs bra med sitt dagliga 

jobb. (Rath, Harter & Harter, 2010) 

För de arbetstagare som är engagerade, och därmed har ett bra karriärsvälmående, är 

det dubbelt mer sannolikt att de mår bra även i sina personliga liv. Trots att de flesta inte 

inser hur sammanhängande karriärvälmående är med ens personliga välmående, har 

undersökningar föreslagit att det kan vara det viktigaste elementet av ens välmående. 

Eftersom de som trivs med sitt jobb har ett högre karriärvälmående, får de även mer 

gjort och kan arbeta längre dagar utan att känna sig utbrända. (Rath, Harter & Harter, 

2010) I starkt kontrast mot detta, har det visat sig att människor med lågt 

karriärvälmående blir oengagerade redan efter 20 timmars arbete under en vecka 

(Harter & Arora, 2009).  

Rath och Harter (2010) menar att engagerade arbetstagare generellt sett är friskare och 

mår bättre jämfört med oengagerade arbetstagare. Dessutom är det mer sannolikt att 

arbetstagare med lågt karriärvälmående påverkar organisationens resultat negativt 

eftersom deras sjukvårdskostnader är betydligt högre. Människor som arbetar i 

oengagerade team har nästan dubbelt så högre sannolikhet att bli diagnostiserade med 

depression, ha en högre stressnivå och ha större risk för hjärt- och kärlsjukdomar. (Rath 

& Harter, 2010) 

Rath och Harter (2010) föreslår att människor med lågt fysiskt välmående kan ha ännu 

större inverkan på organisationens ekonomi. Även när en person med lågt fysiskt 

välmående kommer på jobb, är det väldigt osannolikt att den personen har lika mycket 

energi att prestera lika bra som en annan person med högt fysiskt välmående skulle göra. 

De som har högt fysiskt välmående har helt enkelt mer energi och får mer gjort under en 

kortare tid. Det är även mer sannolikt att de är på gott humör vilket leder till ökat 

engagemang av både kunder och kollegor. (Rath & Harter, 2010) 
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2.1.1 Organisationer och välmående 

Olika studier i välmående har visat att det finns flera sätt för organisationer att hjälpa 

sina arbetstagare förbättra sitt karriärvälmående. Chefer kan exempelvis oftare fokusera 

på arbetstagarnas styrkor och motivera dem till att nå sina mål, vilket kan öka 

engagemanget. Studier har även visat att engagerade arbetstagare är 21% mer sannolika 

att delta i de välmåendeprogram som organisationen erbjuder jämfört med de som är 

mindre engagerade. I en annan studie kom det fram att 38% av deltagarna påstod att 

deras arbetsgivare erbjöd något slags välmåendeprogram, men av dem deltog endast 

39%, vilket betyder att endast 15% av deltagarna deltog i ett välmåendeprogram. (Rath 

& Harter, 2010) 

När företagsledare investerar i personalens välmående, är det sannolikt att det också har 

ett inflytande på organisationens tillväxt. I en undersökning (Rath, Harter & Harter, 

2010) kom det fram att de människor som anser att deras chefer personligen bryr sig om 

dem, oftast också presterar högt, producerar högre kvalitet och är mindre sannolika att 

bli sjuka, byta jobb och skada sig på arbetsplatsen. Alla dessa egenskaper är ingredienser 

till en organisation som presterar bättre och mer effektivt. Genom att ha studerat över 

150 arbetsplatser, konstaterar Rath, Harter & Harter (2010) även att det som är bäst för 

de anställda inte alltid stämmer överens med vad som är bäst för organisationen.   

Enligt Oswald, Proto och Sgroi (2015) är meningen med välmående på arbetsplatsen att 

få arbetstagarna att känna sig bra och säkra på arbetsplatsen. Genom åren har allt fler 

organisationer sett de positiva resultaten av att investera i och främja sina anställdas 

välmående. Enligt en undersökning på University of Warwick kom det fram att glada och 

nöjda arbetstagare är ca 12% mer produktiva och är dessutom mera kreativa och effektiva 

på problemlösning. (Oswald, Proto & Sgroi, 2015) 

Arbetstagare som mår bra och är lyckliga känner mening och att de får stöd från 

arbetsgivaren, vilket gör dem mera engagerade till jobbet. Det påverkar också förmågan 

att hantera stressfulla situationer och möta kundernas krav. När arbetstagarna känner 

sig säkra och att deras arbetsgivare bryr sig om deras välmående, är det större 

sannolikhet att de stannar kvar på arbetsplatsen istället för att byta jobb. Vad detta i 

långa loppet betyder är att när de anställda i en organisation får stöd och är uppskattade, 

har det en positiv långsiktig inverkan på organisationens lönsamhet. (Vitality Works 

2017) 
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Enligt Robertson och Cooper (2011) är hälsa, välmående och en del andra faktorer som 

har positiv inverkan på arbetstagare, de faktorer som utgör grunden för trivseln på 

jobbet. Välmående på jobbet spelar en viktigt roll i organisationens process att skapa 

värde. På lång sikt har välmående på jobbet en positiv inverkan på personalens hälsa, 

engagemang, produktivitet och kvalitet på arbetet, vilket indirekt påverkar på 

organisationens resultat. Enligt figuren nedan menar Robertson och Cooper (2011) att 

det är kombinationen av olika arbetsplatsfaktorer och välmående som påverkar det 

individuella resultatet, vilket i sin tur har en inverkan på organisationens resultat. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 2 Robertson & Cooper (2011)  
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Enligt Seppälä (2016) glöms det ofta bort att organisationer även handlar om mänsklig 

interaktion och inte bara ekonomiska transaktioner. En klassiker inom 

organisationsstudier är Maslows (1943) klassiska teori om behov (se figuren nedan), där 

han anser att människans största behov efter fysiologi och trygghet gemenskap, det vill 

säga positiva och sociala relationer med andra. Det effektivaste sättet att förbättra 

anställdas välmående är genom dagliga åtgärder. Enligt en studie är stränga chefer 

kopplade till hjärtproblem hos anställda, medan det har visat sig att inspirerande, 

empatiska och stöttande chefer leder till mer lojala och engagerade anställda. När en 

organisation lyckas skapa en arbetsmiljö där det finns positiva och sociala relationer, 

skapas det organisationer som blomstrar. Att ses som en stark ledare med auktoritet 

utesluter inte personlighetsdrag som artighet, empati och förståelse. Organisationer 

behöver inte införa mer initiativ för välmående, utan de kan på ett mycket mer 

kostnadseffektivt och enklare sätt bli en välmående organisation anser Seppälä (2016). 

Det är dock nödvändigt att förhålla sig kritisk till detta uttalande då det i verkligheten 

ofta inte är lika svart och vitt.  

 

Figur 3 Maslow (1943) 
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är endast välmående som leder till detta, men välmående är en av de faktorer som kan 

ha en positiv inverkan på engagemang och innovation.  

2.1.2 Frånvaro på grund av sjukdom 

De senaste åren har påverkan av anställdas välmående på jobbet väckt ett ökande 

intresse.  (Currie, 2001; MacDonald, 2005; Peccei, 2004; Tehrani et al., 2007; Warr, 

2002). Det ökade intresset har väckts bland annat i och med att organisationer haft 

problem med höga kostnader på grund av frånvaro (MacDonald, 2005). År 2016 kostade 

det finska organisationer ca 3,5 miljarder euro för arbete som inte kunde göras på grund 

av frånvaro. I verkligheten är det inte arbetsolyckor och sjukvårdskostnader som orsakar 

de största utgifterna för organisationerna, utan personalens sjukledighet är den största 

ekonomiska bördan. Även permanent arbetsoförmåga är väldigt dyrt för organisationer. 

(Terveystalo, 2018)   

Byrån för nationell statistik i Storbritannien (2007) utförde en undersökning om 

sjukledighet och noterade två trender. Ena trenden var att den totala mängden 

sjukledighetsdagar minskat men eftersom mängden sjukfall inte har minskat tyder det 

på att allt flera människor går till jobbet trots att de inte är friska. Enligt en undersökning 

kommer upp till 74% till jobbet trots att de inte är friska (Phillips, 2008). Den andra 

trenden var att sjukledighet på grund av psykisk och mental ohälsa har ökat, och har till 

och med nästan blivit vanligare än fysiska sjukdomar (Byrån för nationell statistik i 

Storbritannien, 2007). Därför anser Uhereczky (2018) att det är allt viktigare att 

arbetsplatsen är trevlig och att man tar bättre hand om sina anställdas hälsa och 

välmående, gärna redan i ett förebyggande skede. 

Med tanke på att sjukfrånvaron oftast är utspridd inom organisationen, och därmed har 

en oundviklig ekonomisk påverkan på organisationen, borde organisationer satsa mera 

på välmående (Kahn, Stevenson & Roslender, 2010). Dewe och Verma (2008) anser att 

det kan vara ett problem att organisationer oftast ser på välmående som en uppgift för 

HR, eftersom fokusen då tenderar att läggas på personalkostnader, istället för att 

betraktas ur ett lönsamhetsperspektiv som skulle kunna maximera lönsamheten.  

Problemet med dagens sjukfrånvaron är att det är resultatet av sådant som redan pågått 

i flera år. Att investera i välmående leder inte direkt till lägre sjukfrånvaro, utan handlar 

snarare om att förutse och förebygga framtida händelser och sjukdomar. Det är lätthänt 

att ledningen tänker på kortfristiga intäkter istället för potentiella kostnader för 

invalidpensioner som kan uppstå om tio år. (Kehusmaa, 2011) 
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Harter, Schmidt, Killham och Agrawal (2009) hävdar att de team på arbetsplatserna där 

personalens engagemang är högre leder till högre kundengagemang, produktivitet och 

lönsamhet jämfört med de team där arbetstagarna inte är lika engagerade. De 

engagerade teamen har lägre frånvaro, lägre personalomsättning, färre 

arbetsplatsolyckor, lägre stöld och färre kvalitetsdefekter. På kort sikt leder 

engagemanget till högre prestation, vilket på lång sikt förvandlas till högre vinst per 

aktie. (Harter et al., 2009) 

2.1.3 Hälsa och välmående i siffror 

Den ökade förekomsten av kroniska sjukdomar har blivit en stor börda, eftersom de 

förutom sämre livskvalité, för tidig död och handikapp, även leder till ökade 

sjukvårdskostnader. Förr ansågs dessa sjukdomar vara endast för äldre personer, men i 

dagens läge har mängden ökat också bland människor i arbetsför ålder. 

Produktivitetsförlusten på grund av både frånvaro och arbete trots sjukdom har blivit en 

ekonomisk börda. (Mattke, Liu, Caloveras, Huang, Van Busum, Khodyakov & Shier, 

2013) 

I USA är den genomsnittliga kostnaden för en sjukledig dag och förlorad produktivitet 

cirka 348 dollar (Goetzel, Hawkins, Ozminkowski & Wang, 2003; Bureau of Labor 

Statistics, 2009). Efter att ha anpassat denna summa enligt att sjukfall även förekommer 

på veckoslut och helger, och för att en del arbete ändå blir gjort på sjuklediga dagar, är 

kostnaden runt 200 dollar per sjukledig dag. Detta är en allmän estimering på 

medianlönen, och självklart är summan högre ifall det är frågan om exempelvis en jurist 

eller läkares lön, precis som summan skulle vara lägre för en låginkomsttagare.  

Rath och Harters (2010) studie baserar sig på denna summa (200 dollar), och det visade 

sig att redan kostnader endast på grund av förlorad produktivitet påverkar 

organisationens resultat. Utöver detta, blev kostnaderna väldigt mycket högre när 

arbetstagare med redan nedsatt hälsa och välmående togs i beaktande. Skillnaden 

mellan de årliga kostnaderna för en frisk människa och för en människa med nedsatt 

hälsa var närmare 800 dollar. De nya sjukvårdskostnaderna som uppstår av människor 

med ett nedsatt hälsotillstånd kan vara över dubbelt så höga jämfört med allmänt friska 

människor. (Rath & Harter, 2010) Eftersom hälsa och välmående är subjektiva begrepp 

och det inte finns en specifik allmän variabel för att mäta dem, går det inte att 

implementera de exakta summorna från en studie till en annan. 
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Det går att räkna kostnaderna för välmående på flera sätt, men oberoende hur man gör 

är det klart att det finns en ekonomisk skillnad mellan människor som är friska och 

människor som inte är det, vilket är relevant för varenda organisation (Rath & Harter, 

2010). Organisationer bör enligt Kahn, Stevenson och Roslender (2010) se välmående 

på jobbet som en del av humankapitalet, eftersom välmående på lång sikt leder till 

ekonomiska fördelar. Välmående och de andra komponenterna av humankapital är 

beroende av varandra, alltså kan åtgärder för att främja välmående ses som investeringar 

i humankapital. (Kahn, Stevenson & Roslender, 2010; Pietilä, Lahdensaari-Nätt & 

Tuure, 2011) I Finland var det totala beloppet för strategisk investering i välmående 2,1 

miljarder euro år 2011, vilket betyder 861€ per person. Med strategiskt välmående menas 

den del av en individs välmående som är strategiskt relevant för organisationens resultat. 

(Ahonen, Bjurström & Hussi, 2001) 

Brist på arbetsvälmående medför mycket extra kostnader för organisationer (kostnader 

för sjukdom, olyckor, försäkring och invaliditetspension). Kostnaden för sjukfrånvaro 

kan vara upp till tre gånger den frånvarandes lön, när man tar i beaktande faktorer som 

att rekrytera en vikarie, den förlorade arbetskraften samt den reducerade 

produktiviteten (Pietilä, Lahdensaari-Nätt & Tuure, 2011). Enligt Ahonen, Bjurström och 

Hussi (2001) orsakar sjukfrånvaro årligen cirka 5 miljarder euro i kostnader för 

organisationer. Under 10 dagars sjukfrånvaron är de sjukfrånvaron som är dyrast för 

organisationer, eftersom en anställd som är förhindrad att arbeta på grund av sjukdom 

eller olycka har rätt till lön enligt lagen om arbetsavtal (TSL 2:11, 2001/55). Först efter 

10 dagar av sjukledighet betalar FPA (FPA, 2020) sjukpenning till arbetsgivaren. I 

organisationer där verksamheten är baserad på humankapital istället för maskiner, är 

sjukfrånvaro en stor kostnads- och inkomstreducerande faktor.  

Både i Finland och andra välfärdsstater i Nordeuropa är sjukfrånvaron relativt hög. 

Enligt en undersökning av Finlands arbetshälsoinstitut ersätts årligen 16 miljoner 

sjukdagar. Det är viktigt att bevara personalens arbetsförmåga både för att spara 

kostnader och för att garantera sin konkurrenskraft. Vad detta innebär i praktiken är att 

fler och fler arbetstagare inte kan bidra till organisationens värdeskapande fullt ut, vilket 

är missgynnsamt för de flesta organisationer eftersom humankapitalet ofta hör till 

organisationernas viktigaste tillgångar. (Caicedo Holmgren, Mårtensson & Roslender, 

2010)  

All sjukfrånvaro beror dock inte på arbetsrelaterade frågor, utan den anställdas livsstil 

spelar också roll. Ett viktigt faktum är också att under de 10 senaste åren har 
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sjukfrånvaro på grund av psykiska och stressrelaterade problem ökat med upp till 30%. 

Mentala hälsoproblem och sjukdomar i stöd- och rörelseorganen utgör 58% av de 

sjukfrånvarodagar som FPA ersätter. Detta är frågor som organisationerna kan påverka 

med bland annat ledarskap, arbetsinnehåll och arbetshälsa. (Hanhela, Kandolin, 

Karjalainen, Kasvio, Kauppinen, Perkiö-Mäkelä, Priha, Toikkanen & Viluksela, 2010) 

I en studie visade det sig att kostnaderna för när anställda kommer på jobb trots sjukdom 

var 2,3 gånger högre än sjukvårdskostnader, vilket betyder att det kostar organisationen 

mera att arbetstagare kommer på jobb när de inte är friska och underpresterar, än om 

de skulle stanna hemma (Loeppke, Taitel, Haufle, Parry, Kessler & Jinnett, 2009).  De 

sjukdomar som leder till lägst produktivitet är depression, ångest, migrän och 

luftvägssjukdomar. Särskilt arbetstagare med kroniska sjukdomar är i riskzonen för 

produktivitetsförlust. (Berry, Mirabito & Baun, 2010) Osäkerhet med arbete och hot om 

avskedande kan resultera i ångest, depression, utbrändhet, dålig sömnkvalitet och ökad 

sjukfrånvaro. (Dekker & Schaufeli, 1995; Orpen, 1993; Mattiasson, Lindgarde, Nilsson & 

Theorell, 1990; Beale & Nethercott, 1988) 

2.1.4 Work-life balance 

Det har uppkommit flera utmaningar till diskursen work-life balance som beror på 

konstanta förändringar inom arbetsvärlden. Flera förändringar inom politik och 

ekonomi har lett till att work-life balance har blivit ett allt populärare fenomen och har 

ökat inom bland annat organisationers policy-dokument. (Daniels & French, 2006) I 

dagens konkurrensutsatta marknad är det kritiskt för en organisation att vara hälsosam 

för att den ska överleva. Faktorer som leder till välmående både personligt och för 

organisationer är öppen kommunikation, samarbete, flexibilitet, stöd och work-life 

balance. (Kraybill, 2003) 

I dagens samhälle har normen blivit att båda föräldrarna i familjen jobbar, vilket även 

har resulterat i problem att hitta balansen mellan arbete, familj och välmående (Cooper 

& Robertson, 2001; Guest, 2002). Visionen om att bry sig om framtiden och att hitta en 

balans mellan hälsa, arbete och välmående, är något som flera banbrytande 

organisationer redan under en längre tid har investerat i. Detta har visat sig vara en bra 

investering och organisationerna kan numera dra nytta av det, i och med att välmående 

på arbetsplatsen nuförtiden ses som väldigt viktigt inte bara för personalen, utan också 

för organisationens framgång (Peccei, 2004; Tehrani et al., 2007; Warr, 2002). 
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Ett sätt för organisationer att hantera work-life balance är genom att erbjuda sina 

anställda flexibla arbetsarrangemang, exempelvis genom flexibla arbetstider, 

distansarbete, deltidsarbete och semesterdagar. Genom att anpassa dessa förmåner 

istället för exempelvis högre lön, kan både arbetstagaren och arbetsgivaren dra nytta. 

Organisationen kan sedan i sin tur marknadsföra sitt interna varumärke som 

medarbetarvänlig och ansvarsfull. (Houston, 2005; Nolan, 2015) Daniels (2006) anser 

att arbetstagare söker sig till särskilda arbetsgivare på basis av hur bra organisationen 

passar med deras personlighet och med hur stor sannolikhet organisationen kan erbjuda 

just de motivationsfaktorer som individen behöver.  

Från de anställdas perspektiv förbinder de sig till en organisation och får i gengäld en 

kompensation som kan vara antingen en yttre belöning eller inre belöning. Lön eller 

någon form av bonus är exempel på yttre belöningar, medan samhörighet och 

arbetstillfredsställelse är exempel på inre belöningar. (Baptiste, 2008) Anställda som är 

väldigt engagerade i organisationen och starkt tror på organisationens mål och 

värderingar har ofta en benägenhet att visa en vilja av att avsevärt anstränga sig på 

organisationens vägnar och har en stark vilja att upprätthålla sitt medlemskap i 

organisationen. I enlighet med detta ser man den anställdas positiva anknytning och 

viljan att bidra till att nå organisationens mål som ett engagemang till organisationen. 

(Mowday, Steers & Porter, 1979). 

Nolan (2015) anser att företagsledare kan ha en direkt inverkan på hur organisationens 

anställda känner att de får stöd för att nå balans mellan familjeprioriteringar och 

arbetsrelaterade prioriteringar. Därför måste företagsledare vara medvetna om de 

tillgängliga alternativen och hur de påverkar arbetstillfredsställelsen. Medan forskning 

tyder på att alla generationer av anställda önskar uppnå en bra work-life balance, visar 

fynd att få chefer svarar tillräckligt på ökande krav på flexibilitet. (Nolan, 2015) 

Genom coachning, stöd för anställdas tillväxt och utveckling samt genom att vara rättvisa 

och pålitliga, stöder chefer inte bara anställda inom detta område utan deras 

ansträngningar kan också leda till högre produktivitetsnivåer, lägre frånvaro och 

förbättrad avkastning på personalen. (Gilley, Waddell, Hall, Jackson & Gilley, 2015) 

Organisationer gynnas av att ha lyckligare och friskare anställda, lägre 

personalomsättning och lägre hälsovårdskostnader (Smith, 2010).  
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2.2 Välmåendeprogram 

Berry, Mirabito & Baun (2010) definierar välmåendeprogram som organiserade 

program, sponsrade av organisationen vars uppgift är att stöda arbetstagarna att anta ett 

hållbart beteende som minskar hälsorisker, förbättrar livskvalitén, förbättrar personliga 

effektiviteten samt gynnar organisationens ekonomiska ställning. Basas (2014) 

definierar välmåendeprogram som en ansträngning från arbetsgivaren, ofta i samarbete 

med försäkringsbolaget och externa konsulter, för att sänka sjukvårdskostnaderna 

genom att få anställda att bli hälsosammare i sitt beteende och val av livsstil. 

Inom en organisation är det arbetsgivaren som har möjligheten att påverka hur anställda 

spenderar sin tid, hur interaktionen mellan anställda kan förenklas, hur information 

delas, hur hälsovården finansieras och hur anställda kan motiveras med olika 

incitament. Arbetsgivarna har även möjligheten att öka anställdas fysiska aktivitet 

genom olika metoder, och välmåendeprogram är en av metoderna. (Madison, 2016) 

Välmåendeprogram har existerat och hört till HR sedan 1970-talet (Reardon, 1998; 

Milligan, 2017) och är för tillfället väldigt vanliga och expanderar snabbt särskilt bland 

större organisationer (Mattke et al. 2013), trots att det finns en del bevis som tyder på 

att de inte alls är så effektiva som man trott (Zula, 2014). Trots deras ökade popularitet 

finns det relativt lite forskning som tar upp både HRM praxis och välmående på 

arbetsplatsen. (Guest, 2002; Peccei, 2004)  

I sin studie kom Vanhala och Tuomi (2006) fram till att de organisationer som hade 

välmåendeprogram och investerade i att skola och utveckla sina anställda, upplevde 

aningen högre nivåer av psykologiskt välmående och arbetstillfredsställelse samt lägre 

emotionell utmattning hos personalen. I praktiken betyder det att det går att öka 

anställdas välmående till en viss mån genom HR praxis. Däremot är anställdas 

välmående endast delvis kontrollerbart genom organisationens HRM. Välmående är 

främst ett individuellt fenomen, vilket påverkas av frågor om arbete och icke-arbete och 

psykologiska faktorer på individuell nivå. (Vanhala & Tuomi, 2006)  

Under de senaste årtiondena har livsstilssjukdomar blivit allt vanligare. Ohälsosamma 

levnadsvanor som dålig näring, tobak och för lite fysisk motion har lett till att 

förekomsten av kroniska sjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och 

luftvägssjukdomar har ökat. (Mattke, Liu, Caloveras, Huang, Van Busum, Khodyakov & 

Shier, 2013) Som ett resultat av hur dessa sjukdomar påverkar arbetstagarnas hälsa, 

välmående och sjukvårdskostnader, har arbetsgivare börjat införa hälsofrämjande och 
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sjukdomsförebyggande strategier, som numera kallas för välmåendeprogram (översatt 

från engelska employee wellness programs). (Mattke et al., 2013) 

Välmåendeprogram har tidigare setts som en extra förmån som anställda blivit erbjudna 

istället för en strategisk nödvändighet. Oberoende vad incitamentet för 

välmåendeprogrammet är, är det ett faktum att friska och välmående anställda kostar 

mindre för organisationen. (Berry, Mirabito & Baun, 2010) Från 2016 till 2017 ökade 

mängden organisationer som erbjuder välmåendeprogram med en fjärdedel. (Milligan, 

2017). Samtidigt är mindre organisationer inte lika snabba på trenden och är betydligt 

långsammare med att erbjuda välmåendeprogram, och de som har något slags program 

är ofta något begränsade (McPeck, Ryan & Chapman, 2009).  

Enligt Baicker, Cutler och Song (2010), kan stora organisationer som inför 

välmåendeprogram få positiv avkastning redan efter några år, bland annat för att både 

kostnaderna för sjukvård och frånvaro kan bli lägre. Nyttan av programmen är 

tvådimensionell, det är inte bara personalen som har nytta av dessa program, 

organisationen har också nytta i och med friskare anställda och lägre 

personalomsättning. Dock argumenterar Kirkland (2014b) mot detta och hävdar att de 

undersökningar som påstår detta oftast är partiska, eftersom det är mer sannolikt att 

anställda som redan är friska och mår bra deltar i välmåendeprogrammen. Osilla et al. 

(2012) granskade gamla undersökningar om välmåendeprogram, och konstaterade att 

ungefär hälften av välmåendeprogrammen ledde till positiva resultat, medan de mer 

partiska observationsdesignerna hävdade att 75% av välmåendeprogrammen ledde till 

positiva resultat.  

De flesta analyserna om välmåendeprogram på arbetsplatsen handlar om investeringens 

avkastning istället för potentialen att förstärka organisationskulturen och bygga 

trygghet, stolthet och engagemang bland arbetstagarna. För att välmåendeprogram på 

arbetsplatsen ska fungera, kräver det att det finns förtroende mellan arbetstagaren och 

arbetsgivaren. Eftersom hälsa är personligt, finns det potential att välmåendeprogram 

som utförs på rätt sätt kan skapa ett starkt band mellan arbetstagaren och 

organisationen. (Berry, Mirabito & Baun, 2010) 
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Enligt Mattke et al. (2013) finns det fyra faktorer som bidrar till framgången av 

välmåendeprogram:

 

Figur 4 Mattke et al. (2013) 
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Mattke et al. (2013) delar in förebyggandet av sjukdomar i två kategorier: förhindra 

uppkomsten av sjukdomar (primärt förebyggande) eller diagnostisera och behandla 

sjukdomar i ett tidigt skede innan komplikationer uppstår (sekundärt förebyggande). 

Primärt ingripande syftar på att förebygga kroniska sjukdomar genom att identifiera 

riskfaktorer och eliminera dem i ett förebyggande syfte, till exempel genom att 

uppmuntra till en diet med lägre fett och kaloriinnehåll för att förhindra uppkomsten av 

diabetes. Sekundärt ingripande innebär att förbättra hanteringen av sjukdomar hos 

anställda som redan har insjuknat och försöker förbättra sjukdomskontrollen, 

exempelvis genom att främja medicinsk anslutning för patienter med astma för att 

undvika symptomförvärringar som kan leda till sjukhusvistelse. Främjandet av hälsa är 

relaterat till förebyggandet av sjukdomar i och med att bådas syfte är att främja bättre 

hälsa genom en beteendeförändring. Ett brett utbud av förmåner erbjuds under etiketten 

”arbetsplatshälsa”, allt från multikomponentprogram till enstaka ingripanden, och 

fördelar kan erbjudas av arbetsgivare direkt, genom en leverantör, grupphälsoplaner 

eller en kombination av båda. (Mattke et al., 2013) 

Eftersom välmåendeprogram har potential att både förbättra anställdas hälsa och 

samtidigt gynna organisationens resultat, har de ökat i popularitet redan i över 30 år 

(Roberts & Harris, 1989). Samtidigt som entusiasmen har ökat, har även skepticism och 

oro över programmen ökat (Madison, 2016). Välmåendeprogrammen har bland annat 

kritiserats för att skapa och bevara oönskade hierarkier, främja diskriminering och att 

wellness-ideologin främjar en snäv bild av vilket sorts liv som är värt att leva. Enligt 

Kirkland (2014a) är det värt att kritisera en del aspekter av välmåendeprogrammen, även 

om de minskar på organisationens sjukvårdskostnader. 

Enligt Seppälä (2016) strävar flera organisationer efter att förbättra sina anställdas 

välmående men gör det ovetande på fel sätt och gör det därmed värre. Tidiga studier om 

välmåendeprogram visar att det inte alltid har lett till synliga resultat. (Seppälä, 2016) 

När man talar om välmåendeprogram och anställdas välmående, nämns oftast att ju 

bättre anställda mår desto bättre presterar de, men enligt Vanhala och Tuomi (2006) 

finns det inte exakta konkreta faktorer som samtidigt skulle resultera i både högre 

prestation och anställdas välmående. Även Cederström och Spicer (2015) hävdar att 

välmående och produktivitet inte har något med varandra att göra. För att 

välmåendeprogrammen ska spela en viktigt roll i organisationens hälsokultur, borde 

programmen både främja hälsan för hela arbetspopulationen och gynna organisationens 

resultat, men det är inte lätt att uppfylla både och (Madison, 2016). 
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Seppälä (2016) förhåller sig kritisk till organisationernas välmåendeprogram och anser 

att de som bäst inte är något mer än PR, men som värst kan de orsaka mer stress än 

innan. Att engagera personalen i att motionera och delta i olika tester kan orsaka mer 

stress för de som redan har mycket arbetsuppgifter då de kan känna sig tvingade att delta 

i aktiviteterna, vilket kan  upplevas som ytterligare ett arbetskrav istället för någonting 

positivt som arbetsgivaren erbjuder. (Seppälä, 2016) 

Förhållandet mellan organisationens prestation och personalens välmående är enligt 

Harter, Schmidt och Hayes (2002) komplicerat. En förklaring kunde vara att när 

organisationer är framgångsrika har de mer resurser att investera i personalens 

välmående. Å andra sidan kan organisationens resultat exempelvis bli högre som en följd 

av personalnedskärningar, vilket kan leda till sämre välmående, missnöje och 

utbrändhet. Enligt Vanhala och Tuomis (2006) undersökning var förhållandet mellan 

organisationens prestation och arbetstagarnas välmående svagt och sporadiskt. 

Uhereczky (2018) anser att det uppstår en problematik när man i dagens läge fokuserar 

mycket på utförande och därmed lätt glömmer bort att ta återhämtning i beaktande. 

Flera arbetsplatser har satsat på kontorsutrymmen genom att införa t.ex. utrymmen för 

grupparbete och ensamarbete, men sedan finns det kanske ingen som följer upp att 

utrymmen används. En sak som har kommit upp i färsk forskning är att arbetsgivarna 

behöver vara mera uppmärksamma på att säkerställa att det finns möjligheter för 

arbetstagarna att återhämta sig och ta korta pauser genom dagen. Det är på HR-

avdelningens och ledningens ansvar att personalen följer det. Hur fina möjligheter det 

än finns för att återhämta sig eller gå på en promenad under arbetsdagen, kommer inte 

personalen att utnyttja dessa möjligheter ifall inte arbetsgivarna tydligt visar att de 

stöder dem att göra det och att det är acceptabelt. (Uhereczky, 2018) 

Samma incitament och möjligheter som gör det möjligt för arbetsgivarna att bidra till en 

hälsosammare organisationskultur, anser Madison (2016) att också kan skapa risker för 

organisationen. Positiv avkastning kan ge både medel och motiv för att satsa på olika 

välmåendeinitiativ, men arbetsgivare som endast fokuserar på det ekonomiska resultatet 

kan uppmuntra till välmåendeinitiativ som endast ger ekonomiska vinster utan att 

förbättra hälsan och välmående. (Madison, 2016) Trots att flera arbetstagare och 

arbetsgivare hävdar att programmen förbättrar personalens välmående och hälsa, är det 

väldigt svårt att kvantifiera direkta besparingar (Milligan, 2017). 
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Välmåendeprogram kan kosta mera än vad de ekonomiska vinsterna eventuellt 

genererar enligt Madison (2016). Även i de fall när programmen både lyckats med att 

förbättra anställdas hälsa och välmående samt genererat ekonomisk vinst, kan de ha 

problematiska konsekvenser utanför hälsosfären, exempelvis med anställdas integritet. 

Att samla personlig data om hälsa kan göra det lättare att skräddarsy olika 

välmåendeinitiativ, men det kan också ses som en invasion på anställdas integritet, 

främja stigma och skapa diskriminering. Madison anser även att välmåendeprogram 

aldrig kommer att kunna hjälpa alla lika mycket, utan de kommer alltid att hjälpa några 

mer än andra. Det finns risk att välmåendeinitiativ inte lyckas förändra beteende, eller 

så resulterar det förändrade beteendet inte i bättre hälsa. Välmåendeprogram kan hjälpa 

en del anställda, men inte alla, vilket kan skapa exkludering för de anställda som inte 

deltar. (Madison, 2016) 

2.3 Humankapital och välmående 

I en organisation avgör cheferna hur de kan påverka sina anställdas löner och förmåner, 

som är det en viktigt faktor för de flesta. Arbetstagare väljer ofta att ansluta sig till eller 

lämna organisationer på basis av belöningar. Enligt Harter, Schmidt och Keyes (2003) 

är arbetstagarnas engagemang fast på hur de upplever belöningarna. Arbetstagarnas 

engagemang är en ledande indikator på deras avsikt att stanna. När arbetstagare inte är 

engagerade, kan lönen bli en ännu mer kritisk faktor. Problemet i många organisationer 

är att det monetära tillfredsställandet lätt kan matchas av konkurrenter, så att uteslutet 

förlita sig på lönen är inte alltid tillräckligt. (Harter, Schmidt & Keyes, 2003)  

Social exchange theory handlar om ett fenomen där arbetstagare tenderar att se 

organisationen de jobbar för som en person och bildar en tro om hur denna 

personifierade organisationen känner igen deras insats och bryr sig om deras välmående. 

(Eisenberger, Huntington, Hutchison & Sowa, 1986; Eisenberger, Fasolo & Davis-

LaMastro, 1990) Ifall arbetstagaren känner att organisationen är stöttande och pålitlig, 

tenderar de att återgälda organisationens stöd med ökat engagemang, vilket kan leda till 

förbättrad prestation. De anser också att det uppfattade stödet från organisationen är 

starkt påverkat av organisationspolitiken som exempelvis lön, arbetstillfredsställelse och 

deltagande, vilket visar hur mycket organisationen värdesätter sina arbetstagare samt 

engagerar sig i dem. (Blau, 2006) 
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2.3.1 Välmående som konkurrensfördel 

Konkurrensfördel innebär att en organisation har någonting som deras konkurrenter 

inte har, som ger ett mervärde och påverkar deras framgång. Konkurrensfördelar 

uppstår oftast från faktorer som är svåra att kopiera, exempelvis immateriella resurser. 

Organisationer gynnas av att identifiera och utnyttja sina konkurrensfördelar. (Barney, 

1991)   

Det har skett ett skifte från att införa välmåendeprogram med syftet att bespara 

sjukvårdskostnader, till att använda välmåendeprogrammen för att rekrytera och hålla 

kvar arbetstagare, samt för att förbättra produktiviteten (Milligan, 2017). Välmående är 

en av de konkurrensfördelar som skapar hållbar lönsamhet. Organisationens långsiktiga 

välmåendeplan främjar organisatoriskt välmående, förnyelse och lönsamhet. Enligt en 

studie av Baptiste (2008), presterar organisationer som främjar välmående bättre på 

lång sikt jämfört med de som inte upprätthåller välmående. Social- och 

hälsovårdsministeriet (2020) i Finland motiverar välmående som konkurrensfördel med 

att det hjälper arbetstagaren att förhålla sig entusiastiskt till jobbet, vara motiverad och 

initiativtagande, vilket har ett samband med produktivitet. 

För att organisationer ska upprätthålla sina konkurrensfördelar måste de investera i 

dem. Därför måste man se investeringar i välmående som en investering i humankapital 

och som utveckling av en strategisk konkurrensfördel. (Kahn, Stevenson & Roslender, 

2010) Förutom strategisk planering och förutseende, kräver det att organisationen satsar 

på utvecklingen av sin framtida personal och organisation (Manka, Heikkilä-Tammi & 

Vauhkonen, 2012).  

För att lyckas bra med en anställning måste arbetsgivaren kunna erbjuda arbetstagaren 

konkreta fördelar. Dock vill arbetstagare ofta ha mer än ett stabilt jobb med pension och 

förmåner. Färska undersökningar om den kommande generationen, generation y, visar 

tydligt att majoriteten av arbetstagare önskar en större mening med sitt arbete och att 

många ser arbete som något som ska vara trevligt, uppfyllande och socialt användbart. 

(Avolio & Sosik, 1999; Wrzesniewski, McCauley, Rozin, & Schwartz, 1997) 

2.3.1.1 Generation Y 

Generation y kan definieras som individer födda mellan 1980 och 2000 (Aksoy, Van Riel, 

Kandampully, Bolton, Parasuraman, Hoefnagels & Solnet, 2013).  Som arbetstagare har 

generation y ett rykte av att byta jobb väldigt ofta, och inte stanna på samma arbetsplats 
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så länge. Eftersom Hester (2013) hävdar att det kan kosta en organisation upp till 250% 

av en anställds årliga lön när en anställd lämnar organisationen, kan det vara en 

oroväckande siffra för organisationer, eftersom generation y är det största och snabbast 

växande segmentet av arbetskraften.  

De anställda som är mest sannolika att säga upp sig, är också de som är mest känsliga 

för erbjudna välmåendeprogram. För tillfället utgör generation y det största och 

snabbast växande segmentet av arbetskraften. (Fry, 2018) Trots att välmåendeprogram 

är viktiga för alla, har det visat sig att generation y är mest intresserade av dem. Upp till 

43% av generation y instämmer att orsaken till varför de stannar i organisationen är på 

grund av välmåendeprogrammet, för äldre generationer är siffran endast ca 30%. En 

källa till missnöje på jobbet bland generation y är konflikten mellan de anställdas 

förväntningar på arbetslivets balans och hur de upplever att de stöds av 

företagsledningen inom detta område (Gilley, Waddell, Hall, Jackson & Gilley, 2015).  

Särskilt för generation y, är det viktigt att välmåendeprogrammen är omfattande, och 

innefattar både fysiskt, psykiskt och socialt välmående. Enligt Deloitte, kommer nästa 

generation antagligen inte ens att se välmåendeprogram som en arbetsförmån, utan 

främst som något de förväntar sig att hör till. (O’Boyle, Atack, & Monahan, 2018) 

2.4 Välmående som en form av makt?  

Under sina föreläsningar om politisk makt på 1970-talet presenterade Foucault ett 

begrepp som han kallade för governmentalitet. Begreppet syftar på de tekniker som 

tillämpas för att styra människors beteende. Foucault (1997) beskriver ett fenomen där 

institutioner skapar olika metoder för att utöva makt, och  ansåg redan på 1970-talet att 

samhället utövar makt över sina medlemmar genom använda dessa metoder för att 

exempelvis kontrollera deras kroppar. Han ansåg att det gick att se på makten från två 

perspektiv, antingen individuellt på kroppen och hur den kan optimeras, styras och 

förfinas för olika syften, eller populationen som en helhet där man genom makt kan styra 

och kontrollera biologiska processer. (Safc, 2019) Dessa tillvägagångssätt för att utöva 

makt går att kopplas till västerländska samhällen (Foucault, 2007), och anställdas 

välmående går att tolkas utifrån Foucaults perspektiv.  

Ett annat perspektiv på governmentalitet är Deans (2010) tolkning som kombinerar de 

engelska termerna government och mentality. Med governmentalitet syftar Dean (2010) 

på olika metoder som institutioner använder för att styra och vad deras syfte och 

konsekvenserna är för att använda metoderna. Governmentalitet syftar även på det 
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mänskliga beteendet och hur det går att formas. Med mentalitet hänvisar Dean (2010) 

till både kollektivt tänkande men också det individuella tänkandet när människan styr 

sig själv.  

Foucault (2007) delar in makt i tre grupper: suveränitet, disciplin och biomakt. 

Begreppet biomakt presenterade Foucault (1978) i samband med governmentalitet. 

Foucault (2003) definierar biomakt som en indirekt form av makt där den sociala miljön 

individer existerar i styrs och i och med det styrs även individen indirekt. Det mänskliga 

perspektivet på biomakt framkommer då man tidigare använde makt för att ha disciplin 

över individen och nu istället utövar makt på hela mänskligheten (Foucault, 1976). 

Därmed kan man dra slutsatsen att biomakt som maktutövningsmetod kan legitimeras 

genom att man genom biomakten bevarar liv (Hatakka, 2020).   

I samband med detta presenterar Foucault (1976) även termen biopolitik, där han 

hänvisar att befolkningen skulle vara ett vetenskapligt och politiskt problem och därmed 

ett biologiskt problem och maktproblem. Inom biopolitik utnyttjas bland annat olika 

processer, mätningar och beräkningar för att kunna styra befolkningen åt ett visst håll. 

Händelserna i biopolitik är oftast tillfälligt förekommande och oförutsedda på 

individnivå men får relevans då de appliceras på en kollektiv nivå (Foucault 1976 citerat 

i Hatakka, 2020). 

Enligt Foucault (1991) är makt det som gör oss till det vi är. Foucault använder termen 

makt/kunskap för att hänvisa till makt som något som utgörs genom olika former av 

kunskap, vetenskaplig förståelse och sanning. Foucault (1991) anser makt/kunskap vara 

lika produktivt som begränsande och begränsas inte endast till vad vi kan göra, utan 

öppnar också upp nya sätt för individer att agera och tänka om sig själv. Trots att flera 

forskare talar om makt med en negativ ton, antyder Foucault att makt inte endast är 

något negativt som leder oss till att agera mot vår vilja, utan kan även vara en nödvändig, 

produktiv och positiv styrka i samhället (Gaventa, 2003). Enligt Foucault (1991) ses makt 

och kunskap som oupplösligt relaterade enheter istället för självständiga enheter, vilket 

han hänvisar till att kunskap alltid är en form av makt och makt är alltid en form av 

kunskap. (Foucault, 1991)  

Disciplin är en mekanism av makt som reglerar individers beteende i den sociala 

kontexten. Detta görs genom att reglera organisationen av utrymme, tid och människors 

aktivitet och beteende, exempelvis genom arkitektur, tidtabeller och rörelse, vilket 
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verkställs med hjälp av komplexa övervakningssystem. Foucault betonar att makt inte är 

disciplin, snarare är disciplin ett sätt som makt kan utövas på. (O’Farrell, 2019) 

Foucault hävdar att biomakt är en teknik som dök upp i slutet av 1800-talet för att 

hantera befolkningar, och innehåller vissa aspekter av disciplinär makt. Om disciplinär 

makt handlar om att utbilda kroppens handlingar handlar biomakt om att hantera 

befolkningens födelse, dödsfall, reproduktion och sjukdomar. Foucault argumenterar ett 

antal poänger i förhållande till makt och erbjuder definitioner som direkt motsätter sig 

mer traditionella liberala och marxistiska maktteorier. O’Farrell (2019) påpekar även att 

det är viktigt att notera att Foucault förfinade sina definitioner av makt över tiden och 

hans åsikter är inte homogena. (O’Farrell, 2019) 

Townleys (1993) studie om HRM-praktiker är utförd ur ett Foucauldianskt perspektiv 

om makt och kunskap. Studien är väldigt kritisk och hänvisar till att HRM har utvecklats 

för att öka kontrollen inom organisationer genom att minska otydligheten som uppstår i 

arbetsavtal då arbetsavtalet allt som oftast definierar arbetstiden, lönen och andra 

villkor, men inte tar i beaktande individens effektivitet och andra svårmätta faktorer. 

Eftersom HRM har som uppgift att minska gapet mellan arbete och makt samtidigt som 

anställda styrs till en produktiv kraft, går det att undersöka HRM som en disciplin ur ett 

Foucauldianskt perspektiv. Enligt Townley (1993) är HRM en form av kontroll där det 

humana kontrolleras genom att sträva efter att hantera prestationen och beteendet hos 

anställda. Olika praxis inom HRM används även för att rangordna organisationens 

individer och för att straffa eller belöna dem. Eftersom organisationers 

välmåendeprogram strävar efter att förbättra anställdas prestation inom hälsa och 

välmående, samt styra deras beteende mot ett hälsosammare håll, är Townleys (1993) 

forskning relevant även för denna avhandling. 

Eftersom det i dagens samhälle fokuseras mycket på hälsofrågor är det relevant att 

studera välmående från Foucaults perspektiv om biomakt, eftersom det är ett bra 

exempel på biomakt. Tidigare har utgångsläget varit att individen själv haft ansvaret över 

att ta hand om sin egen hälsa (Sacf, 2019), men numera har det skett en förändring där 

även företagen har intresse av att arbetstagarna tar hand om sin hälsa och sitt 

välmående. Även Townleys (1993) perspektiv är relevant att ta i beaktande vid analysen, 

då hälsa, välmående och välmåendeprogram oftast är en del av HRM praxis.  
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3 METOD 

Litteraturen som denna studie är baserad på presenterades i det föregående kapitlet. Det 

insamlade materialet för denna studie kommer att analyseras enligt litteraturen i kapitel 

2. Syftet med detta kapitel är att redogöra för forskningsprocessen som den empiriska 

forskningen kommer att basera sig på. Kapitlet består även av forskningsfrågorna, 

forskningsfilosofin, diskussion kring metoden som kommer att användas, 

datainsamlingstekniker och val av studieobjekt.  Kapitlet avslutas med en kritisk 

diskussion där undersökningens äkthet och trovärdighet behandlas. 

3.1 Forskningsuppgift 

Avhandlingens forskningsuppgift är att redogöra för hur välmående representeras i 

finska företag. För att uppnå resultatet avhandlingen strävar efter kommer jag att samla 

data och analysera det enligt referensramen.  

Syftet med forskningen är därmed att hitta svaren till följande forskningsfrågor: 

- Hur representeras välmående i finska företag? 

- Vilken roll spelar välmående?  

- Hur talar organisationer om fenomenet?  

3.2 Forskningsfilosofi 

Saunders, Lewis och Thornhill (2016) beskriver forskningsfilosofi som ett omfattande 

system av uppfattningar om utvecklingen av kunskap, där undersökningen konstant 

formas av det omfattande systemet genom tolkning av forskningsfrågorna, metoderna 

och analys av resultatet. Av den orsaken är det av stor betydelse att forskaren känner till 

sina egna filosofiska antaganden. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016) 

Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2016) handlar ontologi om existens och ifall 

världens existens är oberoende av våra egna erfarenheter. Begreppet ontologi inom 

organisationsstudier syftar på att reda ut vad som finns där ”ute” och vad det kan tillge 

sin väsentliga struktur. Saunders, Lewis och Thornhill (2016) beskriver epistemologi 

som hur individer kommunicerar om kunskap sinsemellan samt vad som är giltig och 

legitim kunskap. Epistemologin tar även ställning till ifall naturvetenskapliga metoder 

är giltiga forskningsmetoder då man forskar i sociala fenomen (Bryman & Bell, 2017).  



30 
  

Epistemologi kan man ytterligare dela in i interpretivism och positivism (Bryman & Bell, 

2017). Interpretivism baserar sig på uppfattningen om att de skillnader som existerar 

mellan människor och studieobjekt är nödvändiga att ta i beaktande (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2016). Positivismen å andra sidan baserar sig på att samla material och testa 

teorier och har som utgångspunkt att vetenskapliga metoder utnyttjas då sociala 

fenomen studeras, vilket gör det möjligt för forskaren att fastställa och dra slutsatser om 

specifika påståenden. Förenklat betyder detta att positivism baserar sig på att hitta en 

förklaring för ett beteende medan interpretivism snarare strävar efter att hitta förståelse 

för beteendet och inte endast de faktorer som påverkar beteendet. (Bryman & Bell, 2017) 

Inom forskningsmetodik finns det två forskningsstrategier: kvalitativ och kvantitativ 

metod (Fischer, 2007; Ghauri & Grønhaug 2010). Skillnaden mellan den kvalitativa och 

kvantitativa metoden är att den kvantitativa metodens syfte är att nå generaliserbara 

resultat genom att mäta och testa hypoteser, medan kvalitativa metoder främst används 

för att undersöka områden som inte är så undersökta i. De vanligaste 

datainsamlingsmetoderna för kvantitativ forskning är enkät och experiment och 

kvalitativa metoder består oftast av intervjuer, observation och fallstudier med färre 

deltagare. (Bryman & Bell, 2011) Jag kommer att genomföra min forskning som 

kvalitativ, eftersom variablerna i min avhandling är svåra att mäta och kvantifiera 

(Ghauri & Grønhaug, 2010). 

3.3 Vetenskapligt angreppssätt 

När man forskar är det relevant att se sambandet mellan teori och empiri, och hur de är 

knutna till varandra beror även på angreppssättet som forskaren har valt. Inom 

vetenskaplig forskning är de tre angreppssätten deduktion, induktion och abduktion. 

(Alvesson & Sköldberg, 2008; Creswell, 2014) 

Den vanligaste metoden vid kvantitativ forskning är deduktiv teori eftersom forskningen 

styrs av redan existerande teori, med syftet att prova teorierna och genom det nå en 

slutsats. Den deduktiva forskningsprocessen går ut på att forskaren härleder en eller 

flera hypoteser utgående från den teori som redan finns inom ämnet, och testar 

hypoteserna som sedan bekräftas eller förkastas, och därmed revideras teorin och 

utvecklas på basis av resultaten. Motsatsen till deduktion är induktion, som går ut på att 

beskriva konsekvenserna av resultatet och därmed utveckla teori som stöds av 

observationer. (Creswell, 2014) Den empiriska data av induktiv forskning används för 

att framställa modeller och mönster som sedan resulterar i teorier (Bryman & Bell, 2011). 
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Det abduktiva angreppssättet är som en blandning av deduktion och induktion, och 

bygger på induktiva iakttagelser som är deduktivt prövade. Enligt Saunders, Lewis och 

Thornhill (2009) ger det abduktiva angreppssättet mer möjligheter till analys för 

forskaren. Gummeson (1991) är skeptisk till den abduktiva metoden och anser att den 

inte kan klassas som en egen metod eftersom all forskning kan ses som både deduktiv 

och induktiv.  

Min forskningsmetod kan ses som abduktiv eftersom jag delvis kommer att undersöka 

ifall forskningens resultat stämmer överens med den existerande teorin, men kommer 

också att ta i beaktande ifall det uppstår nya mönster i samband välmående på 

arbetsplatsen, välmåendeprogram och långsiktiga investeringar i humankapital, 

eftersom det är ett rätt outforskat ämne. Den abduktiva forskningsmetoden ger mig 

möjlighet att skifta mellan empiri och teori och tyda dem i förhållande till varandra. 

(Alvesson & Sköldberg, 2008; Saunders, Lewis & Thornhill, 2009) 

3.4 Forskningsdesign 

Enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2009) beskriver forskningsstrategin hur 

avhandlingens forskningsfrågor besvaras, och vägleder hur man ska utföra 

datainsamlingen, analysen och tolkningen (Yin, 2003).  

När det är frågan om undersökningar där primärdata används, påpekar Saunders, Lewis 

och Thornhill (2016) att forskaren borde se till att det går att komma åt den data som 

behövs. Bryman (2011) beskriver målstyrt urval som en urvalsmetod där ett urvalet är 

strategiskt. Det finns både för- och nackdelar med att använda primärdata. En klar fördel 

är att den data som använts i forskningen är publicerad och därmed är den tillgänglig för 

publiken. Däremot går det inte att kontrollera kvalitén på den publicerade data, vilket är 

en nackdel. Detta betyder att forskaren bör förhålla sig kritisk till primärdata och utföra 

en noggrann evaluering. (Saunders, Lewis & Thornhill., 2016)  

Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2016) kan skriftliga dokument bestå av allt från 

rapporter och artiklar till andra sorters skriftliga dokument som går att hittas i 

elektronisk form. Eftersom organisationsdokument är heterogena källor har det relevans 

för forskning inom företagsekonomi (Bryman & Bell, 2017). Det är oftast lätt att hitta 

artiklar som företag har publicerat eftersom de oftast finns på deras hemsidor. De företag 

som ingår i denna studie hade flera olika sorters dokument publicerade på sina hemsidor 

och de dokument som är av relevans för studien har inkluderats.  
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3.5 Insamling av kvalitativ data 

När man utför en undersökning måste man ta i beaktande vilken datainsamlingsmetod 

man använder sig av och att det stämmer överens med syftet, eftersom det är avgörande 

för undersökningens resultat. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009) Det är även upp till 

forskaren att välja att använda sig av antingen primär- eller sekundärdata. Med 

sekundärdata hänvisar man till redan existerande data och primärdata syftar på data 

som man själv producerar. Fördelen med primärdata är att data samlas in för det 

specifika ändamålet och kan anpassas efter behov, men nackdelen är att det kan vara 

kostsamt både tid- och pengamässigt att samla in data. Fördelen med sekundärdata är 

att det sparar resurser men nackdelen är att den data som finns kan vara till för ett annat 

ändamål och därför inte riktigt passar till forskningen. Intervjuer, undersökningar, 

observationer och experiment är de vanligaste formerna av primärdata. (Ghauri & 

Grønhaug, 2000) 

3.5.1 Diskursanalys 

Diskursanalys handlar om att studera förhållandet mellan språket och kontexten det 

används i. Diskursanalys skapades på 1960- till 1970-talet och anses vara en blandning 

av olika discipliner, bland annat lingvistik, semiotik, psykologi, antropologi och 

sociologi. Diskursanalytiker studerar språk i användning, alla typer av skriftliga texter 

och talat språk, både vardagliga diskussioner och högt institutionaliserade former av tal. 

(McCarthy, Matthiessen & Slade, 2013) 

Redan år 2002 ansåg Jørgensen och Phillips (2002) att termen ‘diskurs’ varit en mode 

term i minst tio år. I flera vetenskapliga texter används termen men utan att definiera 

den, vilket har lett till att det har blivit ett vagt koncept. I de flesta fallen är den generella 

idén med termen att språk är strukturerat enligt olika mönster som människors yttringar 

följer när de tar del i olika områden av sina sociala liv. Diskursanalys kan ses som 

analysen av dessa mönster. Diskursanalys kan tillämpas vid analys av flera olika sociala 

områden som exempelvis organisationer och institutioner, och i utforskning av rollen 

som språk har i en bred samhälls- och kulturutveckling som globalisering och 

spridningen av massmedia. (Jørgensen & Phillips, 2002) Tidigare har diskursanalys 

främst använts vid forskning av kultur och språk men har allt mer börjat synas också vid 

forskning av organisationer (Alvesson & Kärreman, 2000).  

I diskursanalys är teori och metod sammanflätade, och forskare bör acceptera de 

grundläggande filosofiska förutsättningarna för att använda diskursanalys som sin 
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metod för empiriska studier. Traditionellt sett har Foucaults verk delats mellan en tidig 

arkeologisk fas och en senare genealogisk fas, trots att de överlappar varandra. Foucaults 

diskursteori har delvis formats av arkeologi. Varför han hade ett intresse att inkludera 

arkeologi, var reglerna som avgjorde vilka uttalanden som accepteras som meningsfulla 

i en särskild historisk epok. (Jørgensen & Phillips, 2002) Foucaults (1972, 117) definition 

på diskurs är: ”Vi ska kalla diskurs en grupp av uttalanden så länge som de hör till samma 

diskursiva formation. Diskurs består av ett begränsat antal uttalanden för vilka en grupp 

av existensvillkor kan definieras. Diskurs i denna mening är inte en ideal, tidlös form, 

det är, från början till slut ett fragment av historia som ställer sina egna gränser, 

uppdelningar, transformationer och de specifika sätten för dess temporalitet.” (egen 

översättning). 

Foucault (1965) hör till pionjärerna inom diskursanalys och utgjorde grunden för den i 

sin forskning inom samhällsvetenskapliga och humanistiska vetenskaper. Foucault följer 

den allmänna sociala konstruktionistiska förutsättningen av att kunskap inte endast är 

en återspegling av verkligheten. Sanningen är en diskursiv konstruktion och olika 

kunskapsregler avgör vad som är falskt och vad som är sant. Foucaults mål är att 

undersöka strukturen för olika kunskapsregimer, det vill säga reglerna för vad som kan 

och vad som inte kan sägas, och reglerna för vad som anses var sant och falskt. 

Utgångspunkten är att även om vi i princip har ett oändligt antal sätt att formulera 

uttalanden, är uttalandena som produceras inom en specifik domän oftast lika och 

repetitiva. Det finns otaliga uttalanden som aldrig uttalas och som aldrig skulle 

accepteras som meningsfulla. De historiska reglerna för den särskilda diskursen 

avgränsar vad som är möjligt att säga. Majoriteten av samtida diskursanalytiska 

tillvägagångssätt följer Foucaults uppfattning av diskurser som relativt regelbundna 

uttalanden som sätter gränser för vad som ger mening. (Jørgensen & Phillips, 2002) 

Diskurser är ett tillvägagångssätt för att förklara vad som kännetecknar olika fenomen i 

olika sammanhang, vilket innebär att konceptet kan betraktas som något som utformas 

i sociala verkligheter och därför bör man vara kritisk mot kunskap som tagits för givet 

(Fairhurst & Grant, 2010). Enligt Burr (2003) är vår nutida kunskap anknuten till både 

kulturella och historiska sammanhang, och är bevarad i den sociala interaktionen samt 

dess processer. Dessutom anser Burr (2003) att språket inte endast är ett verktyg för att 

kommunicera utan att det även används som ett sätt att påverka 

verklighetsuppfattningen vi har.  
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Foucault (1980) menar att betydelsen som förmedlas i ett språk är en samverkan mellan 

kunskap och makt. Foucault (1980) menar även att ny kunskap skapas av makt i 

kombination med andra verktyg och används för att producera nya eller bevara 

existerande maktrelationer, och därigenom skapar makt fenomen eller objekt. Dessa 

förenas i en diskurs som kan användas vid maktutövning. Enligt Burr (2003) består en 

diskurs av olika påståenden som just nu anses vara sanningen. Eftersom diskurser 

skapas genom makt, är det både produktivt, aktivt och relationsbundet. Det är därmed 

möjligt att karaktärisera fenomen eftersom diskurser fungerar i relation mellan 

beteendemönster, institutioner, ekonomiska och sociala processer och tekniker. 

(Foucault, 1972)  

Orsaken till att diskursanalys är en väldigt praktisk metod, är för att den går att tillämpas 

till andra former av kommunikation än muntlig kommunikation. Därför kan man 

undersöka olika dokument, bland annat webbsidor och årsredovisningar med hjälp av 

diskursanalys. (Bell, Bryman & Harley, 2019) Därför anser jag att diskursanalys är en 

passande metod för denna avhandling då jag kommer att analysera webbsidor, artiklar 

och årsrapporter. Eftersom människor konstant utsätts för ny information leder det till 

att även diskurser förändrar, och därför har Koivunen (2007) argumenterat att diskurs 

inte alltid motsvarar verkligheten. Eftersom diskursanalysen för denna avhandling är 

utförd år 2020, är det möjligt att analys i ett senare skede är föråldrar, vilket bör tas i 

beaktande.  

I min avhandling kommer jag att studera de nio största finska företagens hemsidor och 

dokument jag hittar på deras hemsidor som är relevanta till min forskning. Utöver 

forskningsfrågorna kommer jag även att svara på följande frågor.   

- Finns det information om organisationens förhållande till hälsa och välmående?  

o Var hittar jag materialet? 

 I vilken kategori på hemsidan?  

 Vilken typ av dokument är det? 

- Hur talar företagen om hälsa och välmående? 

o För vem riktar sig materialet? 

o Verkar det genuint? 
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- Hur kopplas välmående till arbetet? 

- Finns det likheter mellan organisationerna och hur de talar om välmående? 

3.6 Urval 

I detta kapitel kommer jag att börja med att motivera vilka företag som inkluderas i 

studien och därefter vilka dokument och sektioner av företagens hemsidor jag har valt 

att inkludera.   

3.6.1 Val av företag 

Som nämnt tidigare är avhandlingen avgränsad till att endast ta stora företag i 

beaktande, och gärna i olika branscher för att få ett så övertäckande resultat som möjligt. 

För att inte ha en personlig påverkan på samplet har jag valt att inkludera de nio 

företagen som Forbes år 2019 ansåg var de största företagen i Finland.  Jag upplever att 

jag på detta sätt kan hålla mig objektiv till analysen och resultatet eftersom jag inte har 

handplockat företagen själv. Dessutom ger det möjligheten att inkludera företag från 

olika branscher. I tabellen nedan redovisar jag för vilka företag som är inkluderade i 

studien, vilken bransch de representerar samt deras värde.  

 

Företag Bransch Vinst 2019 (USD) Marknadsvärde 

2019/ 

Miljarder USD 

Sampo Group (If, 

Mandatum Life, 

Topdanmark) 

Bank och 

försäkringar 

2 miljarder 25.8 

Nokia Teknologi -402 miljoner 32.3 

UPM-Kymmene Skogsindustri 1.8 miljarder 15.2 

Neste Petroleum 918 miljoner 27.8 

Fortum Energi 995 miljoner 18.3 
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Kone Hiss 992 miljoner 27.9 

Stora Enso Skogsindustri 1.2 miljarder 10.1 

Wärtsilä Industri 455 miljoner 10.3 

Kesko Detalj- och 

partihandel 

12.2 miljarder 5.6 

Tabell 1 Finlands nio största företag enligt Forbes (2019) 

 

3.6.2 Val av dokument / data som inkluderas i studien 

Språket på företagens hemsidor varierade, en del företag hade sin hemsida på finska och 

resten hade sin hemsida på engelska. För att få ett så bra resultat som möjligt sökte jag 

med sökord på samma språk som det språk som hemsidan var på. När jag använde 

sökordet ’välmående’ (hyvinvointi på finska, wellbeing / well-being på engelska) kom 

det upp resultat på alla nio företags hemsidor. I tabellen nedan går det att se hur många 

artiklar och dokument som kom upp när jag sökte med sökordet på företagens hemsidor. 

Det finns dock ingen koppling mellan antalet dokument och mängden relevant innehåll.  

Företag Språk Antal dokument 

KONE Finska 4 

Stora Enso Finska 5 

Nokia Finska 8 

Wärtsilä Engelska 11 

Neste Finska 12 

Fortum Finska 15 

UPM Engelska 135 
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Kesko Finska 211 

Sampo Engelska 317 

Tabell 2 Mängden dokument som sökordet genererade på företagets hemsida 

 

Genom att använda sökorden på företagens hemsidor hittades flera typer av dokument, 

och de som innehåll relevant information har inkluderats i studien.  I tabellen nedan är 

det möjligt att se vilka typer av dokument från vilka företag och hur många dokument 

som inkluderades i studien.  

Företag Typ av dokument Utgivningsår 

Kone Företagsansvarsrapport 2016 

Kone Företagsansvarsrapport 2018 

Kone Företagsansvarsrapport (finska) 2019 

Kone Företagsansvarsrapport (engelska) 2019 

Kone Kone som arbetsgivare 2020 

Nokia Rapport 2018 

Nokia Webbsida 2020 

Neste Artikel 2017 

Neste Årsberättelse 2019 

Neste Jobba hos oss 2020 

Neste Artikel 2020 

Neste Artikel 2020 

Neste Artikel 2020 
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Sampo Group Företagsansvarsrapport 2018 

Sampo Group Artikel 2019 

Sampo Group Artikel 2020 

Sampo Group Artikel 2020 

UPM Årsberättelse 2018 

UPM Code of conduct 2019 

UPM  Artikel 2020 

UPM Artikel 2020 

Fortum Årsberättelse 2019 

Fortum Jobba hos oss 2020 

Stora Enso Årsberättelse 2019 

Wärtsilä Jobba hos oss 2020 

Kesko Årsberättelse 2019 

Kesko Artikel  2020 

Tabell 3 Data som inkluderas i studien  

 

3.7 Analys av det empiriska materialet 

Eftersom kvalitativ data till sin natur inte är lika standardiserat som kvantitativ data, 

leder det till att kvalitativ data ofta är mer komplicerad att analysera (Saunders et al., 

2016). För att förenkla processen kan man enligt Trost (2005) dela in arbetet i tre steg:  

1) insamling av data 

2) analys av data 
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3) förklara materialet på basis av den tidigare litteraturen 

Belk, Sherry och Wallendorf (1988) är av den åsikten att det empiriska materialet börjar 

analyseras genast vid början av datainsamlingen och fortsätter tills undersökningen är 

klar. Oftast används tematisk analys för att analysera kvalitativ data, vilket innebär att 

forskaren letar efter gemensamma teman och mönster i det kvalitativa materialet. 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2016) För att hitta gemensamma mönster började jag med 

att samla in all data för avhandlingen och sedan började jag gå igenom det för att hitta 

gemensamma nämnare och mönster.  

3.8 Kritisk metoddiskussion 

Kvalitativa metoder utförs oftast baserat på forskarens personliga intressen, vilket kan 

påverka den objektiva förhållningen till studien (Denscombe & Larson, 2016). Trots att 

kvalitativa metoder används mycket inom forskning av organisationer, kan metoderna 

kritiseras. Enligt Bryman och Bell (2015) är det möjligt för forskare att i början av 

forskningen ha en bredare frågeställning och an efter forskningens gång begränsas 

inriktningen. De anser även att det kan vara svårt att uppnå transparens i utförandet av 

kvalitativa studier, vilket kan orsaka komplikationer med analysen.  

Eftersom kvalitativa studier ofta inte följer en viss standardiserad struktur, gör det att de 

kan vara svåra att återskapa. Detta har även lett till kritik för generaliserbarheten inom 

kvalitativa studier, exempelvis ifall populationen som undersöks inte anses vara en 

tillräckligt stor representant för att dra slutsatser. (Denscombe & Larson, 2016)  

3.8.1 Undersökningens trovärdighet och äkthet 

Bryman och Bell (2015) delar in en studies trovärdighet enligt fyra kriterier: objektivitet, 

överförbarhet, pålitlighet och tillförlitlighet.  

Total objektivitet är enligt Bryman och Bell (2015) så gott som omöjligt att uppnå i en 

studie. Därför anser de att forskaren bör agera i god tro utan att medvetet låta ens egna 

målsättningar eller värderingar påverka resultatet av studien. För att förhålla mig så 

objektiv som möjligt till resultatet har jag valt att välja de nio största företagen i Finland 

utan att på förhand veta hur de talar om välmående och hur mycket de engagerar sig i 

det. Jag har även tagit med mycket citat från publicerade texter så att jag kan förmedla 

exakt hur företagen har uttryckt sig och inte mina egna tolkningar.  
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Överförbarhet syftar på möjligheten att genomföra samma studie i en annan kontext 

(Denscombe & Larson, 2016). Bryman och Bell (2015) anser att det inte är lätt att uppnå 

total överförbarhet eftersom sociala sammanhang sällan är identiska, men detta har 

ändå tagits i beaktande i studien. Studiens tillvägagångssätt är utförligt beskriven för att 

göra den möjligast överförbar.  

Med pålitlighet syftar Bryman och Bell (2015) på hur sannolikt det skulle vara att studien 

skulle få samma resultat vid en annan tidpunkt. För att öka pålitligheten för en studie 

bör forskaren noggrant redogöra för hela forskningsprocessen (Denscombe & Larson, 

2016). Pålitlighet är en väldigt viktigt del av en studie och därför har jag noggrant 

redogjort för hela processen för att uppnå en hög nivå av pålitlighet.  

I samband med trovärdighet är tillförlitlighet ett grundläggande kriterium. 

Tillförlitlighet syftar på studiens trovärdighet. Som del av den noggrant redogjorda 

processen har jag beskrivit datainsamlingen för att höja på tillförlitligheten. Jag har 

endast använt dokument som är publicerade av företagen och är därmed tillgängliga för 

allmänheten, vilket betyder att studiens data är totalt transparent. Som nämnt tidigare 

har jag även inkluderat flera citat ur de inkluderade dokumenten för att innehållet ska 

framstå exakt så som företaget uttryckt sig om det och inte egna tolkningar på materialet. 

För att uppnå äkthet i studien är det viktigt för forskaren att förhålla sig objektiv till 

fenomenet som studeras och att ge en rättvis och mångsidig bild, och inte avsiktligt lägga 

till något eller lämna bort något som skulle vara av betydelse för resultatet (Bryman & 

Bell, 2015). I och med att mängden material som användes för studien varierar, förfaller 

det sig naturligt att det finns mer information om vissa företag. Detta påverkar dock inte 

äktheten utan ger ett realistiskt resultat som är väsentligt för avhandlingens 

frågeställning. Jag har beaktat äktheten genom att beskriva vad för material som har 

använts och även varit transparent med mängden.  
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras den data som samlats in för avhandlingens undersökning och 

analyseras utgående från referensramen. Jag har samlat allt material jag hittat från 

diverse företags hemsidor och andra sökmotorer. Mängden material och tillgängligheten 

av material varierade betydligt mellan företagen. Trots att alla företag till en viss mån 

hade information om representationen av hälsa och välmående, fanns det stora 

skillnader mellan mängden material då en del företag hade näst intill ingenting jämfört 

med andra som hade varierande material i olika former och mängder. Majoriteten av 

materialet kommer från företagens årsrapporter och företagsansvarsrapporter från 2018 

och 2019 och även majoriteten av artiklarna som använts är från 2019 och 2020. 

Analysens syfte är att se ifall det finns ett mönster i det insamlade data och jämföra det 

med tidigare litteratur för att svara på avhandlingens forskningsfrågor.  

4.1 Analys och diskussion 

Analysen och diskussionen är indelat enligt de största grupperingarna av mönster som 

jag lagt märke till när jag gick igenom det insamlade materialet. Jag börjar med att 

presentera den första inblicken i hur företagen talar om välmående i  allmänhet. Därefter 

har jag delat in kapitlen enligt de största mönstren som hittats: välmåendeprogram och 

andra välmåendeinitiativ, säkerhet, humankapital, frånvaro och välmående som en del 

av hållbar utveckling. Jag presenterar materialet och analyserar det enligt litteraturen 

som presenterades i kapitel 2.  

4.1.1 Välmående 

I tidigare forskning har det kommit fram att välmående på arbetsplatsen i dagens läge är 

den mest dominerande varianten av välmående (Mihelich, 2013), och därför är syftet 

med denna avhandling att kartlägga hur välmående representeras i finska företag år 

2020. Enligt modern forskning är fysisk och psykisk hälsa även viktiga faktorer av 

humankapital, och är därmed direkt kopplade till ekonomisk prestation (Bloom & 

Canning, 2000; Sullivan, 2004; Keyes & Grzywacz, 1995), vilket gör ämnet ännu mer 

relevant då ekonomisk prestation är i varje organisations intresse.  

Världshälsoorganisationen (World Health Organization, 1946) definierar hälsa som ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro 

av sjukdom och funktionsnedsättning. Väldigt lik denna definition definierar Kone 

(2020) betydelsen av välmående på sin hemsida på följande vis:  
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För oss betyder anställdas välmående att våra anställda mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. I 
samband med arbete och karriär betyder det en balanserad livsstil. (Kone, 2020) 

Detta betyder att Kone ser ett samband mellan välmående och work-life balance, vilket 

stämmer överens med Kraybill (2003), som anser välmående och work-life balance vara 

sammanhängande. Däremot kommer det inte fram hur Kones personals work-life 

balance ser ut i verkligheten. Ett vanligt fenomen är att de som har lägre positioner i 

företaget har en bra work-life balance medan de personer som har högre positioner och 

mer ansvar ofta inte har en lika bra balans då de jobbar betydligt mera. Kone (2016) 

säger också i sin rapport att de två gånger om året har utvecklingssamtal mellan chefer 

och anställda där cheferna instrueras att diskutera bland annat den anställdas 

välmående, men det nämns inte hur samtalen ser ut i verkligheten och hur mycket ämnet 

verkligen behandlas.  

Även UPM (2020a) nämner work-life balance och noterar ett samband mellan 

välmående, engagemang och framgång samt definierar välmående på följande vis: 

Vi tror på att våra anställdas välmående baserar sig på en kombination av en säker och stöttande 
arbetsmiljö tillsammans med en hälsosam livsstil och balans mellan arbete och fritid. Vi märker 
att våra anställdas välmående direkt påverkar både verksamhetens framgång samt hur engagerade 
våra anställda är. (UPM, 2020a) 

Enligt Baptiste (2008) kan man dela in välmående på arbetsplatsen i tre grupper och 

work-life balance samt personalens engagemang är två av de tre grupperna. UPM 

nämner att de tror att deras anställdas välmående påverkar verksamhetens framgång 

och argumentet stöds av Pietilä, Lahdensaari-Nätt & Tuure (2011) som anser att 

välmående har en positiv inverkan på engagemang och produktivitet vilket indirekt 

påverkar organisationens resultat.  Det finns dock inte ett direkt samband mellan 

komponenterna, utan personalen kan också må bra utan att det påverkar företagets 

framgång och vice versa. 

Enligt Fortum (2019) stöds arbetsmiljön och företagskulturen av välmående och yttrar 

sig på följande vis i sin företagsansvarsrapport:  

Genom att skapa välmående på arbetsplatsen stöder vi arbetsmiljön och företagskulturen som 
främjar våra anställdas hälsa, arbetssäkerhet och funktion av arbetsgemenskapen. (Fortum, 2019) 

Fortum talar om välmående som ett fenomen som skapas, och inte exempelvis som ett 

hälsotillstånd som uppnås. Eftersom välmående inte är en konkret sak utan snarare ett 

tillstånd går det inte att skapa det. Istället kan man skapa en organisationskultur som 

främjar välmående och enligt det uppnå en högre nivå av välmående. I en artikel på 

Nestes (2020b) hemsida uttrycker de sig på följande vis om välmående:  
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Välmående på jobbet är en viktig sak för oss på Neste. Vi arbetar dagligen för det. Vi vill lyckas 
tillsammans. Att känna gemenskap och utvecklas är viktigt för oss. Vi vill att vårt jobb ska vara 
meningsfullt. (Neste, 2020b) 

Välmående påverkar varenda individ både i arbetslivet och privatlivet, och därför är det viktigt för 
vår egen skull men även för företagets framgång. (Neste, 2020b) 

Vi alla har vår egen roll i arbetsvälmående. Individer, chefer och arbetsplatsen arbetar var och en 
för att försäkra att jobbet känns bra och gör bra.  

Nycklarna till meningsfullt arbete och välbefinnande finns i utvecklingen av individens 
kompetens, en motiverande och utvecklingsvänlig atmosfär, en säker arbetsmiljö och god hälsa. 
(Neste, 2020b) 

Enligt Rath, Harter och Harter (2010) finns det en korrelation mellan ens personliga 

välmående och arbetsvälmående, och Neste är det enda företaget i avhandlingen som 

skiljer på arbetsvälmående och individens personliga välmående. Däremot nämner de 

att utöver för sin egen skull är välmående viktigt för företagets framgång vilket ger bilden 

av att de främst har ett intresse för organisationens framgång och personalens 

välmående råkar vara en del av det. Neste (2019) menar även att deras företag handlar 

om människor och att välmående och omtänksamhet är väldigt viktigt för dem och hör 

till deras förnyade värden. De säger även att de utvecklar sin image som arbetsgivare 

enligt deras strategi, bränd och värden, och riktar sig till sin målgrupp enligt fem teman: 

ansvarsfullhet, betydelse, välmående, utveckling och innovation. Enligt Milligan (2017) 

används välmående allt mer som en konkurrensfördel, och i och med att Neste säger att 

välmående är en av de teman som de utvecklar sin image enligt, tolkar jag det som att de 

ser välmående som en konkurrensfördel. Även faktumet att Neste hade väldigt mycket 

material om hälsa och välmående på sin hemsida gav intrycket att de vill förmedla det 

utåt och göra det så synligt som möjligt.  

På sin hemsida har Sampo Group (2019) uttalat sig om välmående på följande vis:  

Psykiskt välmående är kritiskt för arbetslivet. Anställda som har en bra balans mellan arbete och 
fritid och har bra stresstålighet presterar bättre på jobbet och är hälsosammare. Att investera i 
arbetstagarnas psykiska och fysiska hälsa kan fungera som en förebyggande åtgärd för anställdas 
hälso- och sjukvård och därmed på lång sikt ge företaget besparingar. (Sampo Group, 2019) 

I enlighet med Sampo Groups uppförandekod främjar Sampo Group sina anställdas välmående 
och strävar efter att bygga en arbetsplats som är hälsosam för alla. Psykiskt och fysiskt välmående 
hanteras genom att erbjuda arbetstagarna meningsfulla arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter, 
en låg organisatorisk hierarki, organiserade gruppaktiviteter, välplanerade kontorsutrymmen, 
samarbete, förmåner och sportprogram. (Sampo Group, 2019) 

Enligt Cartwright och Cooper (2009) presterar människor med högre psykiskt 

välmående bättre. I sin rapport säger Sampo Group (2018) att det har blivit vanligare 

med psykisk ohälsa, men det motiverar inte varför psykiskt välmående skulle vara 
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kritiskt för arbetslivet. Sampo specificerar inte vem detta uttalande är riktat mot, ifall det 

är riktat mot potentiella anställda eller andra intressenter.  

Stora Enso (2019) skriver om välmående på följande sätt och anser att hälsa och 

välmående hör till de faktorer som skapar engagemang och motivation bland anställda:  

Att anställa människor kommer med ett ansvar att respektera mänskliga rättigheter. Detta 
betyder, till exempel, att vi måste erbjuda en säker arbetsplats fri från trakasserier och 
diskriminering samt stöda välmående på arbetsplatsen. (Stora Enso, 2019) 

Stora Ensos People Agenda är en guide för vår ansträngning att skapa engagemang och motivation 
bland våra anställda, och för att bygga en kapabel organisation som kan hjälpa oss att förverkliga 
vår strategi. Nyckelområden i vår People Agenda inkluderar: strategiskt planerande av arbetskraft, 
förvärvande av talang, talanghantering, utveckling av kompetenser, utveckling av ledarskap, 
hantering av prestation, människoetik samt hälsa och välmående. (Stora Enso, 2019) 

Vi tror att grunden för fysisk och psykisk hälsa och välmående på arbetsplatsen baserar sig på 
management av människor, organiserat arbete och en inkluderande arbetsmiljö som uppmuntrar 
till både fysisk och psykisk hälsa. Alla dessa faktorer påverkar våra anställdas hälsa, välmående 
och stressnivåer och behöver tas i beaktande för att skapa välmående inom organisationen. År 
2019 lade vi till ett välmående index till vår årliga personalundersökning. Indexet mäter 
inkluderande och organisationella faktorer som påverkar hälsa och välmående på arbetsplatsen. 
Under året släppte vi även workshops om inkludering där teams från hela organisationen 
förväntas ta upp och förstå olika ämnen som inkluderande beteende och mångfald på 
arbetsplatsen. (Stora Enso, 2019) 

Även för Wärtsilä anses välmående vara en viktig sak och på sin hemsida har de skrivit 

följande stycken om välmående: (2020a): 

Välmående på arbetsplatsen är viktigt för oss. Wärtsilä tar hand om sina anställda genom hela 
arbetsförhållandet. Vårt mål är att skapa en bra arbetsplats där alla anställda har möjligheten att 
visa sin bästa sida och vidareutveckla sina kompetenser. Anställda uppmuntras till att utnyttja 
Wärtsiläs alla tillgängliga utbildningsaktiviteter, inlärningslösningar och självstudiematerial. 
Inlärning på jobbet, delning av idéer och användning av olika rotationsmöjligheter uppmuntras 
också. (Wärtsilä, 2020a) 

Och: 

Wärtsilä genomför globala undersökningar för att samla in feedback av sina anställda om frågor 
som rör välmående på arbetsplatsen, arbetsmiljön, ledning och strategi och för att påbörja 
utvecklingsåtgärder och förbättring av praxis. Undersökningen genomförs ungefär var artonde 
månad. Alla Wärtsiläs anställda får möjligheten att delta. (Wärtsilä, 2020a) 

Eftersom denna text finns på deras hemsida där de berättar om hur det är att jobba på 

Wärtsilä är det logiskt att de beskriver hur viktigt välmående är för dem och berättar om 

sina initiativ. Det framkommer dock inte mera konkreta detaljer om vad aktiviteterna 

och initiativen går ut på eller vad för potentiella resultat det haft för Wärtsiläs personal. 

Som beskrivet i kapitel 2 ser organisationer allt mer anställdas välmående som ett sätt 

att uppnå känslomässiga-, ekonomiska- och konkurrensfördelar (Rath & Harter, 2010) 

och språket Wärtsilä använder ger intrycket att de använder detta som en 
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konkurrensfördel för att locka till sig nya arbetstagare. Även Kesko (2019) satsar på 

välmående och motiverar det med att förebygga olycksfall:  

Personalens tillfredsställelse och arbetsvälmående mäts och resultaten används för att utveckla 
utvecklingsåtgärder på olika organisatoriska nivåer. Syftet med att i ett förebyggande syfte leda 
personalens arbetsvälmående och arbetsförmåga är att minska sjukfrånvaron och förebygga 
olycksfall i arbetet och funktionshinderpension. (Kesko, 2019) 

4.1.2 Välmåendeprogram 

Som det kom fram i kapitel två är det väldigt vanligt att företag erbjuder 

välmåendeprogram till sina anställda, och att det är vanligast bland stora företag. Därför 

var det inte en överraskning att alla nio företag erbjöd sin personal åtminstone någonting 

relaterat till välmående. Trots att alla nio företagen talar om välmående och har 

implementerade system som exempelvis välmåendeprogram, har inte alla tillgänglig 

information om det. Exempelvis Nokia berättar i sin rapport från 2018 att de har haft ett 

väldigt lyckat välmåendeprogram för sina anställda som de fortsätter med, men det fanns 

ingen mer information om programmet någonstans, varken i rapporten eller på deras 

hemsida. I rapporten skriver de dessutom att de vill försäkra att Nokias alla anställda 

deltar i välmåendeprogrammet för att minska mängden kardiovaskulära sjukdomar. Det 

fanns inte heller information om andra välmåendeinitiativ. Däremot skriver de att de 

under 2017 hade tre välmåendeutmaningar (utan att beskriva vad de var) och 2018 

utförde de en stegutmaning, ”Relay for Health”, där 1200 anställda deltog. (Nokia, 2018)  

Varför Nokia inte har skrivit mera om programmet i sin rapport eller har tillgänglig 

information om det väcker en del frågor. Flera av de andra företagen som har 

välmåendeprogram är transparenta med information gällande programmen men inte 

Nokia. Detta kunde antingen tyda på att de inte vill ge informationen ut för att de anser 

att det endast angår dem som deltar i programmen, alternativt kunde det ses som att de 

med flit inte vill dela med sig av information ifall programmet exempelvis inte varit så 

lyckat som de påstår. Det framgår inte ur materialet ifall det är ett medvetet beslut eller 

inte att de lämnat bort mer information om välmåendeprogrammet.  

I sin årsrapport från 2016 säger Kone att deras välmåendeprogram har fortsatt under 

året och att ett till program, KONE Kuntoon, har tagits i bruk. Ämnena för 

välmåendeprogrammen varierar och omfattar allt från fysisk kondition till att ta hand 

om sin sociala och mentala hälsa (Kone, 2016). Syftet med Kone Kuntoon -programmet 

är att förbättra anställdas välmående och det bygger på tre grundläggande pelare som 

Kone (2020) delar in på följande sätt: 
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Kännedom – Att förbättra sin hälsa börjar från  att känna till sitt eget hälsotillstånd 

Aktivitet – Hitta sitt egna sätt för att ta hand om sitt välmående 

Ansvar – Sätt mål som hjälper dig att må bättre 

Kone Kuntoon -programmet är globalt och har tagits i bruk vid Kones alla enheter. 

Innehållet av programmet varierar från allt från underhåll av muskler och leder till 

viktminskningsprojekt, och från betydelsen av tillräcklig nattsömn till att förbättra sitt 

mentala välmående. (Kone, 2018) Jämfört med Nokia är Kone mer transparenta med 

sitt program och beskriver det mer detaljerat.  

År 2018 erbjöd Topdanmark, som är en del av Sampo Group -koncernen, sina anställda 

att delta i My Health som är ett individuellt välmåendeprogram. Under 2018 fanns det 

totalt 30 välmåendeprogram som Topdanmarks anställda kunde delta i mot en liten 

betalning och varje program höll på ungefär tre till fyra månader. Topdanmark har 

tidigare implementerat liknande program för sina anställda och de har genererat goda 

resultat för långsiktiga och hållbara livsstilsförändringar (Sampo Group, 2018). 

UPM talade inte direkt om välmåendeprogram, men nämnde i sin rapport från 2018 att 

de lanserat ett antal lokala hälso- och välmåendeprojekt på olika kontor och att de haft 

goda resultat. Bland annat i Finland har de även ordnat stora kampanjer för att främja 

hälsa och välmående. I Finland fokuserade aktiviteterna främst på fysiskt och psykiskt 

välmående samt på näring och att främja sin hälsa (UPM, 2018).  

Fortum (2019) har ett välmåendeprogram som de kallar för Energise Your Day. Fortum 

beskriver målsättningen med programmet som att de vill uppmuntra alla anställda till 

att upprätthålla och utveckla sitt egna holistiska välmående. Programmet har tagits i 

bruk i alla länder där Fortum har verksamhet. På sin hemsida där Fortum (2020) 

berättar hur det är att jobba på Fortum har de skrivit följande om Energise Your Day -

välmåendeprogrammet: 

Energise Your Day -välmåendeprogrammet är designat för alla Fortums anställda och erbjuder 
verktyg och information relaterat till självhantering, stresshantering, återhämtning, näring och 
motion. I programmet används olika coachningsmetoder och utrustning effektivt och flexibelt, och 
det är utvecklat och implementerat i samarbete med arbetshälsovården och olika andra 
leverantörer för välmåendetjänster. (Fortum, 2020) 

Utöver detta skriver de även i sin rapport (Fortum, 2019) att de har genomfört en 

välmåendeundersökning och på basis av svaren har de inkluderat olika tjänster och 

evenemang i Energise Your Day -programmet. Dessutom säger de följande:  
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Energise Your Day -programmet börjar med en självbedömningsbaserad 
välmåendeundersökning, som nästan 5000 anställda svarade på år 2019, vilket utgör en procent 
på 66. På basis av svaren saknades det främst stöd och verktyg för återhämtande, stresshantering 
och ökning av vardagsmotion. De starkaste delområdet ansåg Fortums personal vara att orka med 
sitt jobb och näring. (Fortum, 2019) 

På basis av undersökningens resultat erbjuder Fortum sin personal olika välmåendetjänster, så 
som föreläsningar, välmåendecoaching och -mätningar samt andra välmåendeaktiviteter. År 2019 
var tyngdpunktsområden holistiskt välmående, återhämtning och sömn. (Fortum, 2019) 

Detta tolkas som att cirka 66 procent av Fortums personal deltar i programmet. Förutom 

sitt välmåendeprogram erbjuder Fortum (2020) även andra välmåendetjänster som 

bland annat ett samarbete med Hintsa Performance:. 

Vi samarbetar med Hintsa Performance och erbjuder våra anställda ett brett utbud av Hintsas 
välmåendetjänster. Genom samarbetet vill vi ytterligare öka våra anställdas förståelse för deras 
holistiska välmående. Nya tjänster är coachernas mottagningar varje vecka, olika långa 
träningsprogram och mångsidiga välmåendeföreläsningar och -workshops. (Fortum, 2020) 

År 2019 utmanade de även sin personal att delta i en kampanj för välmående: 

Vi utmanade personalen att delta i Carbon Footprint Challenge -kampanjen, vilken stöder 
Fortums vision för en renare värld. Syftet med kampanjen är att utmana personalen att utveckla 
sitt eget välmående exempelvis genom att gå eller cykla och på så vis samla kilometrar utan 
utsläpp. Under 2019 samlade Fortums personal totalt ihop cirka 485 000 kilometrar utan utsläpp. 
(Fortum, 2019) 

I och med att Fortum strävar efter att bidra till en renare värld, faller det väldigt naturligt 

att de har en kampanj som stöder utsläppsfria aktiviteter.  

Ur data framkom det att Stora Enso hade ett omfattande välmåendeprojekt mellan 2010 

och 2014 (Stora Enso, 2014). Däremot gick det inte att hitta nyare data som skulle 

hänvisa till hur situationen ser ut för tillfället. På basis av det insamlade data har Stora 

Enso inte ett välmåendeprogram för tillfället. Eftersom Stora Enso har haft ett 

välmåendeprojekt tidigare är det konstigt att det inte finns information om hur det ser 

ut i dagens läge. På basis av informationen om det tidigare projektet var det lyckat och 

det logiska skulle vara att fortsätta med liknande program. Frånvaron av 

välmåendeprogram eller liknande initiativ kunde exempelvis bero på brist på resurser, 

lågt deltagarantal eller ouppnådda resultat. Detta är dock egna spekulationer eftersom 

det inte finns material som tyder på någonting av det nämnda.  

Kesko (2019) har inte heller direkt ett välmåendeprogram men i sin årsrapport säger de 

följande: 

Vi satsar på att förebygga personalens holistiska hälsa och ordnar olika program som stöder hälsa 
och välmående, från välmåendeföreläsningar till långvariga välmåendeskolningar. Tillgängligt 
finns bland annat stresshantering, balans i arbetslivet och utbildning som stöder välmående. Både 
digitala granskningar och hälsogranskningar erbjuds regelbundet för personalen. (Kesko, 2019) 
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I tabellen nedan går det att se vilka företag som erbjuder ett välmåendeprogram för sin 

personal. Denna information är baserad på den data som gick att hitta på företagens 

hemsidor. Ifall företagen har välmåendeprogram som de inte har publicerat information 

om för allmänheten har det inte tagits i beaktande i tabellen nedan.  

 

Företag Välmåendeprogram 

KONE Ja 

Stora Enso Nej 

Nokia Ja 

Wärtsilä Nej 

Neste Nej 

Fortum Ja 

UPM Ja 

Kesko Ja 

Sampo Ja 

Tabell 4 Tabell över representationen av välmåendeprogram 

 

Som det framkommit i detta kapitel erbjuder de flesta företagen välmåendeprogram. Det 

som dock förblir något oklart är ifall alla anställda är tvungna att delta i programmen 

eller ifall det är frivilligt. Enligt Rath och Harter (2010) kan företag erbjuda incitament 

för att delta i program men inte ett enda av avhandlingens nio företag nämner något om 

incitament i sina dokument.  

Faktumet att så många av företagen har välmåendeprogram tyder på att det är en trend 

som har etablerat sig. Intrycket av programmen är att det inte är frågan om tillfälliga 

program utan att de är fortlöpande. Då uppstår även frågan ifall programmen är 

designade för att uppnå ett visst resultat och sedan vara klar med programmet när man 
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uppnått resultatet, eller ifall det finns delar av programmet som baserar sig på att 

uppehålla en god hälsa och välmående. Att hela personalen hela tiden deltar i program 

som arbetsgivaren erbjuder blir snabbt också en kostnadsfråga ifall individen redan 

uppnått ett gott resultat och presterar enligt sin fulla potential. I en sådan situation blir 

den ekonomiska avkastningen eventuellt inte lika stor jämfört med någon som inte har 

en god hälsa eller välmående och potentiellt kunde göra stora förändringar med hjälp av 

programmet. Således kunde det vara rimligt för organisationen att dra en gräns vid när 

man får delta i programmet, detta kunde dock leda till diskriminering vilket inte är 

acceptabelt.  

Utöver detta finns det även en annan aspekt på företagens välmåendeprogram. De flesta 

företagen säger att deras program haft goda resultat, att de mäter resultaten och att de 

följer upp resultaten. Trots detta finns det inga siffror eller andra konkreta bevis på 

resultat att hittas varken i företagens rapporter, hemsidor eller andra dokument. För att 

påståendena skulle bli mer pålitliga, skulle företagen kunna publicera siffror eller andra 

bevis som stöder påståenden, i samband med rapporterna eller där informationen 

dokumenteras.  

4.1.2.1 Andra välmåendeinitiativ 

Enligt tabellen ovan kommer det fram att alla nio företag inte har ett välmåendeprogram. 

Dock utesluter det inte att de företag som inte har ett konkret välmåendeprogram inte 

skulle ha andra välmåendeinitiativ. Det finns flera initiativ som har en påverkan på 

personalens välmående och trots att de inte är frågan om specifikt välmåendeprogram 

är de ändå relevanta att ta i beaktande.  

På Neste (2020a) utfördes en undersökning tillsammans med institutionen för 

arbetshälsa om vilka faktorer som belastar arbetet. Syftet med undersökningen var både 

att förbättra personalens prestation genom att minska den kognitiva belastningen samt 

att minska hälsorisker och säkerhetsrisker i arbetslivet i ett jobb där snabb takt och 

självförvaltning krävs. Resultatet av undersökningen visade att personalen får energi av 

sociala interaktioner, av att lära sig nytt samt av en flexibel arbetsmiljö. Undersökningen 

visade att kognitiv belastning orsakades av att samtidigt ha flera olika uppgifter, avbrott 

i arbetet, distraktioner och otillräckliga instruktioner. Det nämns även att 

ledningsgruppen diskuterat välmående mycket samt att Neste vill stöda sina personal att 

hitta en bra balans mellan arbete och fritid. De tillägger även att ju mer de vet om vilka 
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faktorer som orsakar kognitiv belastning, desto bättre kan de förbättra produktiviteten 

och arbetsvälmåendet. (Neste, 2020a) 

På Nestes (2020b) hemsida finns det en artikel om hur man känner sig på jobbet och i 

artikeln säger de följande:  

Även balansen mellan arbetsliv och fritid har en betydande påverkan på vårt arbetsvälmående. 
Oberoende hurdan arbetsbild man har ger flexibla arbetstider och möjligheten att jobba på distans 
ökad flexibilitet till ens arbete. Vi erbjuder även fritidsaktiviteter som exempelvis klubbar och gym 
åt hela vår personal. (Neste, 2020b) 

Detta stöds av Houston (2005) och Nolan (2015) som anser att flexibla 

arbetsarrangemang som distansarbete och flexibla arbetstider är en del av att uppnå 

work-life balance. Dessutom anser de att dylika förmåner kan vara till nytta för bägge 

parter, samt ger organisationen en möjlighet att marknadsföra sig själva som 

ansvarsfulla och medarbetarvänliga. Med tanke på det är det inte heller en slump att 

denna informationen finns på Nestes hemsida. På sin hemsida har de även en annan 

artikel som handlar om att mäta arbetsvälmående. Neste (2017) anser att mätning av 

välmående berättar för dem hur det går för dem som företag.  

Vi genomför undersökningar och enkäter för att vi ska hållas uppdaterade med våra arbetstagares 
beredskap för förändring, välmående och engagemang. Det är nämligen inte endast det vi gör som 
leder till vår framgång utan även hur vi gör det. År 2017 planerade vi och utförde vårt nya People 
Survey -program för att göra det möjligt att kontinuerligt övervaka affärskritiska förändringar. För 
att förstärka delområdet "hur" kommer vi att utveckla vårt ledningssystem och införa en mer 
användarvänlig plattform för systemet under 2018. (Neste, 2017) 

Vi går mot ett mer flexibelt arbetssätt, vilket inkluderar att anpassa våra utrymmen till mångsidiga 
arbetsutrymmen, uppmuntra till distansarbete och ta i bruk Googles samarbetsverktyg. Syftet är 
att stödja uppnåendet av uppsatta mål genom att anställda kan välja det bästa sättet att arbeta 
utifrån sina egna uppgifter och arten av sitt eget arbete. Arbetsvälmående och balansen mellan 
arbete och fritid kan uppnås bättre genom flexibilitet. (Neste, 2017) 

Sampo Groups dotterbolag If skriver i sin årsberättelse att de kontinuerligt och flitigt 

jobbar för att främja hälsa och rehabilitering, och i alla verksamhetsländer har deras 

anställda lätt tillgång till träningsfaciliteter eller till en motsvarande ersättning. 

Dessutom har de flesta anställda möjligheten till att arbeta flexibelt när 

arbetsuppgifterna tillåter, samt att jobba på distans (Sampo Group, 2018), vilket enligt 

Kraybill (2003) hör till faktorerna som leder till bättre välmående.   

HR-avdelningen på If har ordnat både hälsodagar och hälsoveckor för att främja en 

hälsosam livsstil och If som en hälsosam arbetsplats. De lyfter även fram att fokus har 

lagts på både fysiskt och psykiskt välmående genom olika föreläsningar, seminarier och 

intranetartiklar under 2018. Även Topdanmark stöder sina anställdas hälsa och de anser 

att hälsa skapar välmående och arbetstillfredsställelse som förser en stark plattform för 
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att leverera den bästa möjliga servicen för kunderna. De har även haft följande 

hälsoinitiativ (Sampo Group, 2018):  

Anställda erbjuds olika hälso-relaterade initiativ som bland annat cykelaktiviteter som ”Cycle to 
Work”-kampanjen och hälsosam mat i kafeterian. Vartannat år erbjuds Topdanmarks anställda 
att gå på en hälsogranskning under arbetstid. Den förra hälsogranskningen var 2017 och då deltog 
40% av Topdanmarks anställda. Därtill, år 2018, etablerades ett massageschema för alla anställda. 
Syftet med det var att förebygga funktionshinder så som smärta i nacken och armar, och ytterligare 
främja psykiskt välmående. (Sampo Group, 2018) 

Topdanmark har inlett ett initiativ för att förebygga begynnande stress genom att ge sina 

anställda möjligheten att delta i anonym stresskonsultation med erfarna psykologer. 

Denna tjänst används främst för de som upplever symptom av stress, och ifall anställda 

upplever seriös och långvarig stress har de även möjligheten att genom sin 

sjukförsäkring få ett skräddarsytt program. (Sampo Group, 2018) 

Baicker, Cutler och Song (2010) nämner i sin artikel att investeringar i förebyggandet av 

sjukdomar och främjande av hälsa är ett sätt att för lägre kostnader uppnå ett bättre 

hälsoresultat. Ett gemensamt mönster i avhandlingens data var att flera företag talade 

om förebyggande av sjukdomar och främjande av hälsa. Bland annat Mandatum Life, 

som ytterligare hör till Sampo Group, satsar på förebyggandet av välmående för att 

hantera sina anställdas hälsa. I årsberättelsen (Sampo Group, 2018) nämner de följande 

åtgärder:  

Företaget investerar i förebyggande företagshälsovård och motiverande arbetsmiljöer. Mandatum 
Life erbjuder omfattande företagshälsovårdstjänster för sina anställda. Till tjänsterna hör bland 
annat konsultering med arbetspsykolog, regelbundna ergonomiska besök på arbetsplatsen, 
experttjänster och undersökningar förknippat till sjukdomar. Dessutom erbjuder Mandatum Life 
lokalt stöd som exempelvis stöd för att återvända till arbetet efter lång sjukfrånvaro och har en 
förebyggande modell för tidig intervention. Mandatum Life har ett tätt samarbete med 
företagshälsovården. (Sampo Group, 2018) 

Mandatum Life stöder flera former av fysisk träning, olika arbetsmönster, och övningar som 
underlättar det dagliga arbetet genom att exempelvis erbjuda möjligheten för distansarbete och 
gratis hjälp för att ta hand om ett sjukt barn under tre vardagar. Till arbetsförmånerna hör bland 
annat rabatter för olika tränings- och sportfaciliteter och tjänster. Utöver detta erbjuds en gratis 
yogatimme varje vecka på huvudkontoret. År 2019 stöder Mandatum Life Team Rynkeby Charity 
Cycling -kampanjen och uppmuntrar sina anställda till att cykla mera och använda pendla med 
cykel. Antalet kilometrar som cyklas under kampanjen avgör hur mycket som doneras till 
kampanjens välgörenhet, som stöder allvarligt sjuka barn. Under året kommer Mandatum Life att 
ordna evenemang och aktiviteter som uppmuntrar alla anställda att delta. (Sampo Group, 2018) 

Arbetsgivare kan spela en nyckelroll i sina anställdas välmående och i att ta hand om sina 
anställdas ekonomiska säkerhet under och efter deras karriär. Mandatum Life anser att en 
försäkring betald av arbetsgivaren är ett effektivt sätt att stöda arbetstagarnas ekonomiska 
säkerhet. Samtidigt är fördelarna för arbetsgivaren att arbetsgivarbilden förbättras och 
arbetstagarna är mer engagerade. Under 2018 betalade Mandatum Life sammanlagt 403 miljoner 
euro i pensioner till 65 000 pensionärer, och antalet utbetalda ersättningar var totalt 50 000. 
(Sampo Group, 2018) 
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Det är inte bara Sampo Group som talar utifrån det förebyggande perspektivet. Även 

UPM (2020b) tar ställning till förebyggande åtgärder och säger på sin hemsida att deras 

fokus inte endast ligger på att minska hälsoriskerna på arbetsplatsen, utan även på att 

vidta förebyggande åtgärder som bidrar till personalens hälsa och välmående. Förutom 

att de säger att de ordnar hälsofrämjande kampanjer på sitt kontor varje år, har de även 

följande information på sin hemsida: 

Vårt fokus ligger inte endast på att minska hälsoriskerna på arbetsplatsen, utan även på 
förebyggande åtgärder som bidrar till våra anställdas hälsa och välmående. Flera lokala 
hälsofrämjande kampanjer och förebyggande åtgärder ordnas varje år på våra kontor. Flera av 
våra enheter erbjuder gratis tillgång till gymmet och organiserar andra fysiska aktiviteter 
tillsammans med professionella instruktörer. UPM stöder även lagsporter och lånar ut 
säkerhetsutrustning för sina anställdas fritidsaktiviteter. Vi erbjuder vaccin mot säsongsbundna 
influensor på flera platser. Så som för säkerhet så är hälsa och välmående på arbetsplatsen 
resultatet av kontinuerlig förbättring, utveckling och engagemang av personalen. (UPM, 2020b) 

Med detta syfte, har vi flera hälso- och välmåenderelaterade initiativ som pågår på flera av UPMs 
platser. Vi siktar på att stötta det kontinuerliga förbättrandet av våra anställdas hälsa, livskvalité 
och arbetsförmåga. Det finns ingen yrkesrelaterad hög förekomst eller hög risk för sjukdom bland 
UPMs anställda. UPM analyserar och hanterar potentiella faror som skulle kunna riskera den 
hälsosamma arbetsmiljön. Vi minimerar faror relaterade till hälsan genom standardiserad praxis 
så som riskbedömning, kemisk hantering och undersökningar i hälsan på arbetsplatsen. 
Majoriteten av UPMs anställda arbetar i områden där AIDS/HIV, malaria och tuberkulos inte 
existerar eller utgör minimal risk. Instruktioner och stöd finns tillgängligt för anställda som reser 
till kritiska områden. För att främja våra anställdas säkerhetsbeteende utanför arbetstiderna, har 
UPM år 2019 lanserat en nätkurs om resesäkerhet och säkert körande. (UPM, 2020b) 

I sin årsberättelse från 2018, har UPM en underrubrik som lyder: ’Vi främjar våra 

anställdas hälsa och välbefinnande’, där de säger följande:  

Vi samarbetar med våra anställda och utomstående arbetshälsovårdsorganisationer för att stöda 
personalens välmående. Vi vill kontinuerligt främja våra anställdas hälsa, livskvalité och 
arbetsförmåga. (UPM, 2018) 

Under året fortsatte vi med de globala hälso- och säkerhetsteman som byts varje kvartal. I dem 
fokuserade vi på sätt att vara alerta och hållas uppdaterade på jobbet, ta hand om psykisk och 
fysisk återhämtning och undvika olyckor hemma och på fritiden. (UPM, 2018) 

Dessutom lanserades ett antal lokala hälso- och välfärdsprojekt på UPMs olika kontor, med goda 
resultat. Vi strävar efter att öka välmående och tillgång till gym på nästan alla kontor. För det 
mesta stöds också utomstående motionsaktiviteter. I Finland, Tyskland och Malaysia ordnades 
stora ett år långa kampanjer för att främja hälsa och välmående. I Finland fokuserade aktiviteterna 
på fysiskt och psykiskt välmående samt främjande av hälsa och näring. År 2018 deltog över 20% 
av UPMs personal från alla verksamhetsområden på nästan alla kontor. (UPM, 2018) 

Även Fortum (2020) har inkluderat välmående på sin hemsida där de beskriver hur det 

är att jobba på Fortum:  

Det att du mår bra är viktigt för oss – ditt jobb ger dig energi och inspiration och hjälper dig att bli 
framgångsrik. Vi stöder regelbundet detta genom aktiviteter som stöder välmående, modern 
arbetsmiljö och genom att ge dig den självständighet och flexibilitet du behöver i ditt jobb. Vi 
mäter regelbundet våra anställdas arbetstillfredsställelse och engagemang till vår verksamhet, 
våra mål, våra kunder och vår ledningsstil. (Fortum, 2020) 
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Även Fortum tar upp flexibilitet som en faktor som stöder välmående, som stämmer 

överens med Kraybill (2003). I sin årsrapport meddelar Fortum (2019) även att de under 

2019 erbjudit sina anställda bland annat nya nätutbildningsmoduler, samt en 

applikation för pausgymnastik. 

År 2019 förverkligades undersökningen Wellbeing Pulse Survey och 3 600 deltog i den. Enligt den 
anser personalen att nivån för arbetsvälmående är bra. Resultaten var särskilt bra för grupparbete. 
Välmående kan enligt personalen förbättras bland annat genom att fokusera ännu mera på 
utbildning. (Fortum, 2019) 

Vi främjar välmående på arbetsplatsen även i förebyggande syfte, där öppen interaktion ökas 
mellan arbetstagaren och arbetsgivaren genom att diskutera och kartlägga orsakerna till frånvaro. 
Det ordnas skolningar för cheferna för att kunna leda arbetsförmåga och arbetsvälmående.  
(Fortum, 2019) 

 

4.1.3 Säkerhet 

Något oväntat var hur många av företagen som i samband med hälsa och välmående 

talade om säkerhet. Dock stämmer det överens med Oswald, Proto och Sgroi (2015) som 

menar att meningen med välmående på arbetsplatsen är att personalen ska känna sig 

säkra.  Särskilt de industriella företagen måste satsa på säkerhet och ta det på allvar för 

att det inte ska hända olyckor som i värsta fall kan leda till dödsfall. Särskilt Kone (2016), 

UPM och Wärtsilä (2020a) förmedlar att säkerhet är någonting de tar på största allvar 

och som prioriteras väldigt högt. I Kones (2016) företagsansvarsrapport har de ett helt 

stycke centrerat kring säkerhet där de formulerar sig på följande vis:  

Arbetssäkerhets- och välmåendeprogrammen fortsatte under rapporteringsåret. Säkerhet är alltid 
KONEs första prioritet. Det betyder att varje anställd har tillräckligt kunnande, redskap och 
arbetsinstruktioner för att professionellt och säkert utföra sina egna uppgifter. (Kone, 2016) 

Utbildning inom arbetshälsa och säkerhet ordnas för KONEs anställda och säkerhet är en viktig 
del av all produkt- och verksamhetsutbildning. Utbildning ordnas i många olika former, allt från 
klassrumsutbildning till nätutbildning till att lära sig i arbetet. Fältarbetare får information om 
säkerhet även under vecko- och månadsmöten. (Kone, 2016) 

År 2016 byggde KONE en ny verksamhetsmodell för säkerhetshantering. I utvecklingen av 
säkerhetsprogrammet KONE-Way utnyttjades andra branschers bästa säkerhetspraxis. 
Säkerhetsprogrammet ger en enhetlig struktur för säkerhetshantering för hela KONE och täcker 
både egna anställda och underleverantörer. De globala arbetsmetoderna och -instruktionerna är 
designade för både arbetstagarnas säkerhet och för de arbetare som rör sig på arbetsområdet. 
(Kone, 2016) 

Det är varje chefs ansvar att erbjuda förutsättningar för sitt team att kunna arbeta säkert. 
Förmännen övervakar regelbundet över att KONEs principer, regler och arbetssätt följs. Ifall 
avvikelser förekommer vidtas korrigerande åtgärder. Revisionsprocessen uppmärksammar också 
säkerheten. Om det finns brister i revisionerna avbryts arbetet tills en säker arbetsmetod har 
identifierats. (Kone, 2016) 

Varje enhet rapporterar varje månad om olyckor, förlorade arbetsdagar för varje olycka och antalet 
nära ögat- situationer. Olyckor och grundorsakerna till nära ögat- situationer identifieras och 
åtgärder vidtas för att förhindra att situationerna uppstår igen. Det ordnas säkerhetsmöten varje 
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kvartal och där behandlas bland annat lärdomar från dessa situationer, och säkerhetschefer möts 
varje månad för att diskutera och dela god praxis för att främja säkerheten. (Kone, 2016) 

KONEs uppförandekod för leverantörer kräver att alla leverantörer och underleverantörer 
skyddar sina anställdas hälsa och säkerhet. (Kone, 2016) 

Att ha rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö där det är nolltolerans för trakasserier 

hör enligt Kone (2019) till deras anställdas rättigheter och ansvar. Enligt en artikel på 

UPM:s (2020a) hemsida är även de måna om säkerhet och uttrycker sig på följande vis:  

På UPM vill vi att varje dag är en säker jobbdag. Vi vill försäkra att varken våra anställda eller våra 
leverantörer utsätts för några risker när de jobbar på någon av UPM:s lokaler. Vår förebyggande 
säkerhetskultur inkluderar även proaktivt säkerhetsrapporterande. Om vi lägger märke till en 
säkerhetsfråga agerar vi genast och uppmuntrar våra anställda till att göra detsamma genom vår 
globala verktyg för säkerhetsrapporterande. Vi uppmuntrar inlärning och delning: vi förser våra 
anställda och leverantörer med utbildning i säkra arbetsmetoder och säkerhetskrav, samt 
diskuterar eventuella olyckor såväl som vad de kan lära oss. (UPM, 2020a) 

Dessutom skriver de följande citat i sin code of conduct (UPM, 2019): 

Arbetstagarnas välmående och hälsa är viktigt för UPM. Vi kompromissar aldrig med säkerheten 
och vi kräver också att våra partners är engagerade i att främja hälsa och säkerhet på jobbet. Det 
är allas ansvar att alltid arbeta säkert. (UPM, 2019) 

Vi följer både relevant lagstiftning för arbetssäkerhet och UPMs regler och standarder för 
arbetssäkerhet. Alla förmän måste vägleda, övervaka och stödja sina team i att arbeta säkert. 
(UPM, 2019) 

Nästan alla våra anställda representeras av säkerhetskommittéer bestående av båda chefer och 
arbetare som regelbundet träffas. Det främsta syftet med dessa kommittéer för specifika platser är 
att kontrollera och ge råd om arbetshälsovård, arbetssäkerhet och program. Vi ska ännu inrätta 
säkerhetskommittéer på våra nyaste och minsta platser. (UPM, 2019) 

Även företaget If som hör till koncernen Sampo Group tar ställning till säkerhet och säger 

i årsberättelsen att de enligt sin etikpolicy försöker säkerställa en hälsosam och säker 

arbetsmiljö för alla sina anställda. (Sampo Group, 2018) 

Fortum (2019) skriver i sin företagsansvarsrapport att de vill vara en ansvarsfull 

arbetsgivare och vill erbjuda en säker arbetsplats för både Fortums personal och 

leverantörer. Även Wärtsilä (2020a) tar ställning till vikten av säkerhet och uttalar sig 

enligt följande: 

Hälsa och säkerhet är en viktigt del av Wärtsiläs verksamhet. Wärtsilä förbättrar kontinuerligt sina 
existerande program. Målet är att erbjuda en riskfri och säker arbetsplats var än vi verkar. Wärtsilä 
stöder också en mängd förebyggande aktiviteter för sina anställda för att främja den totala trivseln 
på jobbet. (Wärtsilä, 2020a) 

Kesko (2019) nämner också säkerhet i sin årsrapport och säger att de regelbundet ordnar 

hjälp- och arbetssäkerhetsutbildning inom alla sektorer. Keskos personal har 

möjligheten att studera arbetssäkerhet både genom utbildningar och självstudier och det 

är även en del av nya arbetstagares inskolning. I november 2019 ordnade Stora Enso en 
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säkerhetsvecka som omfattade hela organisationen. Temat för veckan var ”arbeta 

tillsammans för säkerhet” och målet var att engagera ledningen, personalen, 

leverantörer och det omgivande samhället att samarbeta med säkerhetsåtgärder. Veckan 

resulterade i aktiviteter för hela organisationen och inkluderade första hjälp -utbildning, 

akut räddningsutbildning, ergonomiutbildning och aktiviteter inom hälsa och 

välmående. (Stora Enso, 2019) 

Skulle företagen inte satsa på säkerhet skulle de antagligen utsättas för mycket kritik 

samt förlora sitt rykte som arbetsgivare. Särskilt i industriella arbeten skulle det bli svårt 

att hitta arbetstagare ifall företagen inte kunde garantera personalens säkerhet. Skulle 

företagen inte satsa på säkerhet och utsätta sin personal för fara och eventuella olyckor 

skulle hända, skulle det kunna påverka exempelvis deras marknadsvärde och rykte.   

4.1.4 Humankapital 

I enlighet med Caicedo Holmgren, Mårtensson och Roslender (2010) om att flera företag 

identifierar humankapital som en viktigt framgångsfaktor, har sex av de nio företagen 

tagit ställning till viktigheten av humankapital och hur viktigt de anser det vara för deras 

egen framgång. Caicedo Holmgren, Mårtensson och Roslender (2010) har även hävdat 

att anställdas kunskaper hör till en organisations viktigaste resurser vilket även stärker 

påståendet om att det är viktigt att ta hand om deras hälsa och välmående. Detta håller 

majoriteten av företagen i forskningen med om eftersom de har tagit upp viktigheten av 

humankapital i samband med hälsa och välmående. Vare sig det handlar om material ur 

deras årsrapporter eller artiklar på deras sida så har humankapital varit förknippat med 

välmående i deras uttryck.  

I sin årsrapport säger Kone (2019) att de vill vara den bästa arbetsgivaren för att locka 

till sig nya experter och huvudmålet för deras personalstrategi är att försäkra 

tillgänglighet, engagemang, motivation och kontinuerlig utveckling av företagets 

personal. Detta skriver Kone (2016, 2020) om deras krav på humankapital och vad de 

erbjuder sina anställda: 

Vi vill att varje arbetsuppgift bemannas av den mest kompetenta experten som har de talanger 
som krävs för just den uppgiften. Vi bidrar till det målet genom att ha utvecklingssamtal mellan 
anställda och deras chefer mins två gånger om året. År 2016 deltog 94 procent av Kones anställda 
i utvecklingssamtalen. … Vi erbjuder erfarenheter och möjligheter, som hjälper våra anställda att 
nå sina professionella och personliga mål och stöder ett hälsosamt och balanserat liv. (Kone, 2016; 
Kone, 2020) 
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Även Neste (2020c) skriver vad de har för förväntningar på sitt humankapital och vad för 

krav de har. På sin hemsida där det står hur det är att vara anställd hos dem skriver de 

följande stycke: 

Vi uppskattar experter från olika branscher som har breda och mångsidiga erfarenheter. Nestes 
framgång är beroende på hur engagerade, aktiva och dedikerade personalen är. De personer vi 
letar efter är de bästa inom sina respektive områden. De förhåller sig passionerat till sitt jobb men 
kan också vari flexibla i de rätta situationerna. Dessa experter är säkerhetsorienterade och nyfikna, 
de vill lära sig nya saker och är tillräckligt modiga för att förbättra sina kunskaper. (Neste, 2020c) 

Som nämnt i kapitel 2.2 har det enligt Milligan (2017) skett ett skifte där flera företag 

numera använder välmåendeprogram för att hålla kvar arbetstagare och locka till sig nya 

experter, och därmed ses programmen som konkurrensfördelar. Sampo Group (2020a) 

håller med om detta och anser att det är personalens engagemang som är 

konkurrensfördelen och att engagemanget har en direkt koppling till personalens 

välmående, diversitet och professionella tillväxt. I sin rapport har de även skrivit följande 

om humankapital:  

Inom finansbranschen är en av de största riskerna att förlora talang, eftersom värdeskapande 
förlitar sig på immateriella tillgångar som exempelvis, anställdas kompetens, kundservice, 
kreativitet och operativa kompetens. På Sampo Group tror vi att immateriella tillgångar växer när 
anställda är engagerade, och vi uppmuntrar till professionellt utvecklande. Personalens 
engagemang är beroende av personalens grundläggande motivation: motivation enligt sin egen 
önskan. Den grundläggande motivationen är produkten av inspirerande och stöttande 
arbetstagare som behandlas med respekt. Engagerade arbetstagare skapar resultat genom att 
dagligen leverera en förstklassig kundupplevelse och operativa förbättringar. (Sampo Group, 
2020a) 

Och: 

Nyckeln till framgång inom finansbranschen är att ha arbetskraft som är motiverad och driven, 
vilket bygger på antagandet att anställda som är friska och mår bra presterar bättre. (Sampo 
Group, 2019) 

Samt: 

En engagerad och motiverad arbetskraft lägger grundpelarna för att skapa värde. Motiverade 
anställda leder till bättre prestation, men ökar även det intellektuella kapitalvärdet. (Sampo 
Group, 2018) 

Sampo Group argumenterar att personalens goda hälsa och välmående leder till att de 

presterar bättre, men de facto påpekar Vanhala och Tuomi (2016) att det inte har gått att 

bevisa att det skulle finnas gemensamma faktorer som simultant resulterar i både högre 

prestation och välmående. Dessutom poängterar även Cederström och Spicer (2015) att 

det inte finns ett samband mellan välmående och produktivitet. 

UPM följer samma mönster som de andra företagen och säger att deras människor är 

kärnan av deras verksamhet och att deras hälsa och säkerhet alltid är deras högsta 
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prioritet. På sin hemsida säger de att de vill att deras personal strävar efter topprestation 

samt att personalens kunnande, friska värdesättningar och vilja att sträva efter bättre är 

vad som gör UPM unika. Dessutom tar de ställning till kombinationen av välmående och 

framgång på följande sätt: 

Vi tror på att våra anställdas välmående baserar sig på en kombination av en säker och stöttande 
arbetsmiljö tillsammans med en hälsosam livsstil och balans mellan arbete och fritid. Vi märker 
att våra anställdas välmående direkt påverkar både verksamhetens framgång samt hur engagerade 
våra anställda är.  

Förutom att det är viktigt med engagerade anställda anser Stora Enso (2019) att även 

motivation spelar roll.  

Stora Enso fortsätter sin transformationsresa som företaget för återanvändbara material. 
Engagerade, motiverade anställda och en kapabel organisation gör det möjligt för oss att leverera 
vår affärsstrategi. (Stora Enso, 2019) 

I sin årsrapport tar de även framtiden i beaktande och hur viktigt det är att redan i detta 

skede göra en plan för hur de kan försäkra kvalitén av sitt humankapital även i framtiden.  

Utvecklingen av våra förmågor inom kundinsikt, innovation, verksamhetseffektivitet och 
förmågan att utnyttja ny teknologi kommer att vara kritiskt för vår framgång i framtiden. Vi 
behöver försäkra oss om att vi har kompetenta och engagerade anställda när vi behandlar vår 
personalomsättning och den demografiska strukturen av vår arbetskraft på olika marknader. 
Detta kommer att kräva noggrann planering av arbetskraften och ansvarsfullt ledarskap. För att 
bli framgångsrika och främja en säker arbetskultur, behöver vi utveckla vårt ledarskap, vår 
organisation, samt våra kompetenser och processer. (Stora Enso, 2019) 

I dagens läge är generation y det största och snabbast växande segmentet av 

arbetskraften (Fry, 2018). Samtidigt är det generation y som är mest sannolika att säga 

upp sig och byta jobb, och därför är det väsentligt för företag att tänka långsiktigt. Stora 

Enso (2019) nämner att de vill försäkra sitt humankapital i framtiden, och trots att det 

enligt Gilley et al. (2015) är generation y som har det största intresset för 

välmåendeprogram har inte Stora Enso ett välmåendeprogram. Även O’Boyle, Atack och 

Monahan (2018) nämner att kommande generationer troligen inte kommer att se 

välmåendeprogram som en tilläggsförmån utan något som förväntas höra till. I och med 

dessa uttalanden skulle det vara väsentligt föra Stora Enso att överväga att införa ett 

välmåendeprogram för att försäkra framtidens humankapital.  

Wärtsiläs (2020a) uttryck om humankapital är kort och koncist:  

Vår verksamhet är kraft. På Wärtsilä är människorna den största källan för kraft. Det är människor 
som får saker att hända. (Wärtsilä, 2020a) 

Kesko (2020) beskriver på sin hemsida sitt belöningssystem, och de beskriver målet med 

belöningssystemet på följande sätt: 
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Målet med belöningen är att uppmuntra och motivera personalen till goda arbetsprestationer och 
att gemensamt uppnå uppsatta mål. Genom att belöna vill vi också försäkra att hålla kvar 
entusiastisk personal på Kesko och att det finns tillgång till ny och kompetent personal till Kesko-
koncernen. (Kesko, 2020) 

Till de förmåner som Kesko (2020) beskriver hör bland annat motion- och 

kulturförmåner och arbetshälsovård. De säger att de uppmuntrar sina anställda att delta 

i hobbyer genom att stöda dem med sport- och kulturförmåner. De säger även att målet 

med arbetshälsovården är att försäkra hälsosamma och säkra arbetsförhållanden samt 

främja personalens hälsa och arbetsförmåga under hela karriären. Utöver dessa 

förmåner erbjuder de även andra förmåner som inte är relaterade till hälsa och 

välmående. Kesko (2019) beskriver även hur de genom att satsa på företagskulturen, 

ledarskap och personalens välmående har som mål att bli den mest attraktiva 

arbetsgivaren inom handelssektorn, vilket tyder på att även Kesko använder personalens 

välmående som en konkurrensfördel.  

I sin företagsansvarsrapport tar Fortum (2019) ställning till sitt humankapital och 

skriver följande: 

Energibranschen förändras och även så vårt samhälle. Det är därför vi vill stöda våra anställda 
genom att svara på megatrenderna inom vår bransch. Deras välmående och balans mellan arbete 
och fritid är viktigt för oss eftersom det är just människor som har uppnått det som Fortum är nu 
och kommer vara i framtiden. (Fortum, 2019)  

Stora Enso tar ställning till humankapital och lyfter fram ledarskap som en betydande 

faktor, dessutom lägger de till följande (2019): 

Enligt oss är ledarskap en betydande nyckelfaktor för företagets framgång, välmående och kultur. 
Det är även viktigt för oss att förbättra våra anställdas prestanda och engagemang. Vi bryr oss om 
alla våra anställda och vi binder oss till att respektera mänskliga rättigheter i all vår verksamhet. 
Alla Stora Ensos enheter förväntas arbeta systematiskt för att försäkra att arbetstagarna blir 
behandlade med respekt och rättvisa. (Stora Enso, 2019) 

Ur ett Foucauldianskt perspektiv säger Stora Enso med detta uttalande att de genom 

ledarskap har makt över personalens välmående. Foucault anser att det går att se på 

makt från två perspektiv, antingen individuellt på kroppen och hur den kan optimeras, 

styras och förfinas för olika syften, eller populationen som en helhet där man genom 

makt kan styra och kontrollera biologiska processer (Safc, 2019). Ifall ledarna i företaget 

styr personalens välmående i en viss riktning med intresset att optimera deras kroppar 

för att prestera bättre, är det frågan om att de utövar makt över sin personal.  

Alla företagen ser sina anställda som en viktig och avgörande resurs för företaget. En 

naturlig del av humankapitalets värde är att det mår bra och kan prestera på högsta nivå 

och uppnå sin maximala potential. Är det detta som är grunden för företagens intresse 
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av personalens välmående? Eller är det egentligen frågan om ett ekonomiskt intresse 

som kamouflerar sig som omtänksamhet? Företagen talar om välmående på ett sätt där 

det inte går att avgöra ifall det är frågan om ett genuint intresse, ett ekonomiskt intresse 

eller båda. Eftersom hälsa och välmående är ett känsligt ämne för många, skulle det 

antagligen inte vara bra för företagens image att avslöja ifall deras välmåendeinitiativ 

handlar om någonting annat än ett genuint intresse för personalens välmående.  

4.1.5 Frånvaro  

Frånvaro på grund av sjukdom har varit ett aktuellt ämne redan i många år. När 

organisationers anställda är frånvarande leder det till höga kostnader. Eftersom 

sjukledighet på grund av psykisk och mental ohälsa har ökat, anser Uhereczky (2018) att 

organisationer bör ta hand om sina anställdas hälsa och välmående i ett förebyggande 

syfte. En av orsakerna till att det är i organisationers intresse att ha välmående och 

hälsosam personal, är för att det generellt sett är lägre sannolikhet att de är sjuka än 

exempelvis människor med redan lägre hälsa.  

Eftersom frånvaro på grund av sjukdom kostar företagen mycket pengar, är det något 

som de flesta företagen försöker minska. Ur data kom det fram att nästan hälften av 

företagen noggrant mäter och följer upp mängden frånvaro, och en stor bidragande 

faktor av välmåendeprogrammen och -initiativen är för att förebygga sjukdomar och 

därmed minska på frånvaron. En del av företagen hade konkreta målsättningar på 

mängden frånvaron de strävar efter att uppnå. Den information som inte fanns 

tillgänglig vid tidpunkten för datainsamling var vad frånvaro haft för ekonomiska följder. 

Det fanns inte heller information om vad välmåendeprogrammen eller -initiativen har 

haft för ekonomiska följder.  

Av den insamlade data tar fyra företag upp frånvaro i sina årsrapporter. Nestes (2019) 

nivå av sjukfrånvaro är 2,04 % och de säger även att det inte förekommit ett enda dödsfall 

på arbetsplatsen sen år 2011. Fortums (2019) motsvarande procent var 3,0 år 2019 och 

deras mål var att få ner siffran till 2,5%. För 2020 är målet att få ner 

sjukfrånvaroprocenten till minst 2,8%. Dessutom är Fortums koncernmål att får ner 

frekvensen av olyckor i arbetet som resulterar i frånvaro. År 2019 var den frekvensen 

1,7% och Fortums mål är att få ner den till 1,6% år 2020. I sin rapport säger Fortum att 

deras två högsta prioriteringar år 2019 var att hantera sjukfrånvaro och expandera 

Energise Your Day -välmåendeprogrammet.  På Fortum mäts välmående på 
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arbetsplatsen med procenten för sjukfrånvaro, som rapporteras till ledningsgruppen en 

gång per kvartal. (Fortum, 2019) 

Sampo Groups (2018) diverse dotterbolag arbetar flitigt med att främja välmående, och 

de anser att de kan säkerställa en stabil och låg nivå av sjukfrånvaro genom att fokusera 

på välmående. Bland annat If arbetar med att minska mängden sjukfrånvaro i sina 

operativa länder och Mandatum Life har redan länge haft en låg nivå av sjukfrånvaro, en 

anställd är i genomsnitt frånvarande två dagar om året.  

I sin årsrapport uppger Topdanmark följande information om sjukfrånvaro (Sampo 

Group, 2018):  

I de Baltiska länderna fortsatte mängden sjukfrånvaro vara låga under 2018. I Finland, å andra 
sidan, har en analys tillsammans med en extern vårdleverantör genomförts för att få reda på 
orsakerna till den ökade frånvaron på grund av sjukdom i kundcentren. Analysen resulterade i ett 
antal rekommenderade handlingar. Sedan dess har kundcentrens faciliteter förbättrats (t.ex. lägre 
ljudnivåer och bättre luftkvalitet) och pauser för stretchning har införts. Sjukvårdsleverantören 
övervakar noga den kortvariga sjukfrånvaron och kontaktar aktivt personalen. Ifall det 
uppkommer många fall av kortvarig sjukfrånvaro hålls trepartssamtal mellan 
sjukvårdsleverantören, anställda och chefer. HR-avdelningen övervakar aktivt långsiktiga 
funktionshinder och coachar chefer om rekommenderade handlingar. Samarbetsmodellen med 
sjukvårdsleverantören har blivit reviderad för att bättre kunna ta itu med orsakerna som leder till 
sjukfrånvaro. I alla länder följer HR affärspartners upp den månatliga sjukfrånvaron och 
diskuterar trender och möjliga åtgärder med sitt management team. (Sampo Group, 2018) 

Och: 

Generellt sett i Danmark ökar mängden människor som är frånvarande från jobbet på grund av 
psykisk ohälsa. Även bland Topdanmarks anställda har man lagt märkte till ökningen. (Sampo 
Group, 2018) 

År 2019 var Keskos (2019) sjukfrånvaro 4,7%, vilket är högre än de andra företagen som 

uppgav sina siffror. Keskos mål för 2019 var att minska mängden sjukfrånvaro, 

arbetsolyckor och för tidig pension på grund av arbetsoförmåga. För att uppfylla detta 

mål utvecklades en ny modell och process för att leda arbetsförmåga, och påbörjade även 

kommunikation gällande förändring och chefsutbildning. Den psykosociala 

belastningen bedömdes med en gemensam barometer som en del av deras 

personalundersökning. Keskos mål för 2020 är att ta i bruk det nya systemet och 

processerna för ledandet av arbetsförmåga, och även uppföljandet av hotet för 

arbetsoförmåga orsakat av arbetsolyckor förverkligas enligt samma process.  

Personalens tillfredsställelse och arbetsvälmående mäts och resultaten används för att utveckla 
utvecklingsåtgärder på olika organisatoriska nivåer. Syftet med att i ett förebyggande syfte leda 
personalens arbetsvälmående och arbetsförmåga är att minska sjukfrånvaron och förebygga 
olycksfall i arbetet och funktionshinderpension. (Kesko, 2019) 
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Ur materialet går det att dra slutsatsen att majoriteten av företagen är medvetna om 

sjukfrånvaron och att det är något de kontinuerligt följer upp. Idén med 

välmåendeprogrammen är bland annat att förebygga sjukdomar och på så vis dra ner 

antalet frånvaron, eftersom ju fler frånvaron företaget utsätts för desto dyrare blir det för 

dem.  

4.1.6 Förenta Nationernas mål för hållbar utveckling 

På basis av den ursprungliga data som samlades in hade tre av avhandlingens företag i 

någon mån kopplat sina anställdas välmående till Förenta Nationernas (FN) mål för 

hållbar utveckling. Dock antog jag att fler av företagen följde FN:s mål så jag sökte 

specifikt efter det på företagens hemsidor och då hittade jag att alla företagen, förutom 

Stora Enso, hänvisar till specifika FN mål relaterade till välmående som de följer.  

I sin rapport tar Fortum (2019) upp FN:s mål nummer 8, anständiga arbetsvillkor och 

ekonomisk tillväxt, och anger följande koppling mellan Fortum och målet:  

Fortum främjar sina egna och hyrda personalens goda arbetsförhållanden och säkerhet samt 
kräver att leverantörer respekterar arbetstagarrättigheter och att följa principer mot korruption. 
Fortum levererar ekonomisk mervärde för investerare, leverantörer och den offentliga sektorn. 
(Fortum, 2019) 

Även Kone har förbundit sig till flera av målen, och genom att följa mål nummer 5 

(jämställdhet) och mål nummer 8, vill de vara den bästa arbetsgivaren och locka till sig 

nya experter. De följer dessa två mål genom att enligt sig själva erbjuda rättvisa 

arbetsförhållanden, utveckling av kunskap, hålla personalen motiverad och engagerad, 

satsa på diversitet och jämlikhet samt satsa på arbetssäkerhet och välmående på 

arbetsplatsen.  

Även Sampo Group (2020b) tar upp flera av FN:s mål och har likt de tidigare nämnda 

företagen också förbundit sig till mål nummer 8. Förutom det säger de även att de har 

ett starkt inflytande på mål nummer 3, som står för god hälsa och välbefinnande. På sin 

hemsida säger de följande: 

Sampo Group uppmuntrar till välfärd för kunder, personal och samhället i allmänhet. Koncernens 
mål är att erbjuda säkerhet och finansiell säkerhet i tider då det behövs, och öka medvetenheten 
om förebyggande åtgärder för att säkerställa hälsosamma liv för alla. Alla företag i koncernen 
arbetar aktivt för att säkerställa att deras kunder har rätt försäkringsbelopp och får bästa service.  
(Sampo Group, 2020b) 

Nyckeln till framgång i finanssektorn är en motiverad och driven arbetsstyrka. Sampo Group 
främjar sina anställdas mentala och fysiska välmående och uppmuntrar till en bra balans mellan 
arbete och fritid. Psykiskt och fysiskt välmående hanteras genom att erbjuda personalen 
meningsfulla arbetsuppgifter, möjligheter att utveckla sina färdigheter och en låg organisatorisk 
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hierarki, samt genom anställdas hälsovård, förmåner, sport, stressförebyggande och rådgivning.  
(Sampo Group, 2020b) 

Enligt Kesko (2018) främjar de mål nummer 3 i sin egen verksamhet både internationellt 

och lokalt. Lokalt sett erbjuder de sin personal olika förmåner som arbetshälsovård, 

försäkring mot arbetsolyckor och arbetssjukdomar, föräldraledighet och 

pensionsförmåner. Även Nokia (2020) och Wärtsilä (2020b) anger att de stöder mål 3, 

5 och 8, Neste (2020d) och UPM stöder mål nummer 8. Flera av företagen stöder även 

andra mål men det beaktandes inte här då det inte är relevant.  

Trots att FNs mål inte tagits i beaktande innan de dök upp som ett mönster i  

avhandlingens data, är det logiskt att de är representerade hos alla företagen. Målen är 

konkreta och lätta för företag att applicera till sin verksamhet och fungerar som en 

standard, därför är de även representerade hos många företag. Av den orsaken är det 

svårt att säga ifall det är av ett genuint intresse att företagen har anammat målen i sin 

verksamhet eller ifall det är fråga om ’window dressing’, det vill säga att företagen 

inkluderar dem för att det ska se bra ut för allmänheten. Målens påtaglighet gör det lätt 

för företagen att applicera till sin verksamhet, men ur studiens data framkommer det 

inte vad de företag som stöder målen hittills har uppnått. Målen får större relevans när 

företagen kan bevisa att har uppnått målet eller gjort förändringar för att uppnå målet, 

än i det nutida skedet när det ännu är frågan om tomma ord.  

4.2 Sammanfattning 

I resultat- och analyskapitlet har studiens fynd diskuterats och analyserats. För att uppnå 

avhandlingens syfte har representationen av välmående i finska företag undersökts i 

detta kapitel. Hur företagen talar om välmående, ifall de har välmåendeprogram och 

andra väsentliga mönster har hittats och kapitlets analys är uppbyggd enligt de mest 

centrala teman som framkommer ur studien.  

Det går att dra slutsatsen att välmående i en viss mån representeras i alla företag, men 

hur mycket och på vilket sätt det representeras varierar i stor grad. Välmåendeprogram 

och andra välmåendeinitiativ motiveras av företagen i största drag som en investering i 

humankapital, som förebyggande aktiviteter för att minska sjukfrånvaro och som en 

säkerhetsåtgärd. Tonen företagen använder när de talar om välmående är allmänt positiv 

och negativa aspekter eller misslyckanden diskuteras inte. Trots att man enligt Foucaults 

perspektiv på makt kunde se välmåendeprogrammen som en utövning av makt, erkänner 

inte ett enda företag att det skulle vara fallet eller att de på något sätt använder makt för 

att styra personalen åt ett visst håll.  
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5 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Detta kapitel är avhandlingens sista kapitel och avser att framföra avhandlingens 

slutsatser samt granska att syftet med undersökningen uppfylldes och att 

forskningsfrågorna besvarades. I och med att välmående har blivit en trend och även den 

mest dominerande varianten av välmående (Mihelich, 2013) är avhandlings syfte att 

kartlägga hur välmående representeras i finska företag samt hur de talar om välmående. 

Syftet uppfylldes genom att utföra en diskursanalys och analysera material angående 

välmående som företagen publicerat.  

Kapitlet inleds med att diskutera de slutsatser som framkom av avhandlingens 

undersökning i relation till tidigare forskning inom ämnet. Därefter redogörs det vad 

avhandlingen bidrar med till akademisk forskning samt vilka begränsningar 

undersökningen har. Avslutningsvis behandlar kapitlet förslag på fortsatt forskning. 

5.1 Sammanfattning och slutsatser  

De slutsatser som går att dras utifrån avhandlingens data är att välmående är någonting 

som på något sätt representeras i alla företag som är med i studien. Sex av nio företag 

förmedlade att de hade välmåendeprogram eller liknande initiativ, och de resterande tre 

företagen talade inte direkt om välmåendeprogram men nog om att de erbjuder något 

för att främja välmående för sina anställda. I tabell 4 i kapitel 4.1.2 går det att se vilka 

företag som har välmåendeprogram. Flera företag hade väldigt utförliga detaljer på vad 

deras välmåendeprogram består av. Dock är det relevant att förhålla sig kritisk till all 

information eftersom det är i företagens intresse att se så bra ut som möjligt utåt. Att alla 

företagen kopplade välmående till FNs mål för hållbar utveckling är även något som man 

kan förhålla sig skeptisk till. Det är möjligt att det handlar om företagens genuina 

intresse att styra sin verksamhet mot att vara hållbar och FNs mål är lätta riktlinjer att 

följa för att uppnå det, men det kan också ses som window dressing där de ’måste’ ha 

med det för att se bra ut och för att det hör till kutymen.  

Det fanns både likheter och olikheter mellan företagen och hur de talar om välmående. 

En del talar väldigt mycket och detaljerat om välmående medan det för andra företag 

inte fanns nästan någon data överhuvudtaget. Både mängden material och mängden 

välmåendeinitiativ varierade.  Som sagt hade alla nio företag publicerat material om 

välmående på sina hemsidor. Ifall informationen jag behövde inte hittades genom 

sökorden på företagens hemsidor använde jag mig också av Google, och hittade genom 

det informationen på deras hemsidor. Det fanns ett klart och tydligt mönster på var 
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materialet fanns, antingen årsrapporter eller företagsansvarsrapporter eller på den sidan 

där företagen berättar om hur det är att jobba hos dem. Någon enstaka artikel togs också 

med till materialet.  

Enligt Milligan (2017) har det skett ett skifte där syftet med välmåendeprogram har gått 

från att spara pengar till att rekrytera och hålla kvar arbetstagare. Resultatet för 

avhandlingen stöder det påståendet eftersom flera av företagen nämnde antingen 

välmående eller välmåendeprogram på sina hemsidor under ’jobba hos oss’ -segmentet. 

Eftersom detta är riktat mot potentiella framtida arbetstagare, kan det tolkas som att de 

vill se så attraktiva ut på arbetsmarknaden som möjligt. Flera av rapporterna var även 

riktade för andra intressenter som exempelvis investerare och ägare.  

Trots att flera av företagen talar om sina välmåendeprogram, förekommer det inte 

information för ett enda företag om hur stor del av personalen som deltar i programmen 

och om de är frivilliga eller inte. Det som inte heller framkommer ur materialet är hurdan 

företagskultur företagen har. Som Uhereczky (2018) nämner, beror deltagarmängden 

mycket på hurdan företagskulturen är, hur accepterat det är bland anställda att 

exempelvis mitt under dagen ta en paus för fysisk träning. Ifall det finns program beror 

det mycket på hurdan företagskulturen är ifall personalen deltar eller inte. Där har 

cheferna ett visst ansvar att uppmuntra till deltagande. Det framkommer inte heller ur 

materialet ifall studiens företag erbjuder incitament för att personalen ska engagera sig 

mera.  

Inte ett enda företag berättade vad den ekonomisk nyttan eller onyttan företagen har haft 

av att investera i personalens välmående. De har inte heller publicerat information om 

andra ekonomiska siffror relaterade till hälsa och välmående. Det fanns inte heller 

information tillgänglig om initiativen varit lyckade och vad för påverkan de har haft. 

Gemensamt för alla företag i studien var att allt tal om välmående och 

välmåendeprogram endast lyfte fram de positiva aspekterna. Skulle det inte alls finnas 

fördelar med att investera i personalens hälsa, skulle företagen knappast göra det, men 

det finns högst antagligen nackdelar, misslyckanden eller andra negativa aspekter som 

inte lyfts fram.  

Ett fenomen som kommer upp i hur flera av företagen talar om välmående är som en del 

av humankapital och hur viktig resurs humankapital anses var. De flesta företagen 

identifierar humankapital som en bas resten av verksamhet byggs på. Generellt sett 

verkar företagens syn på humankapital vara att ju bättre, produktivare, friska och 
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kompetent humankapital desto mer framgångsrikt är företaget. Detta har även kommit 

fram som ett argument för varför en del av företagen anser välmående vara viktigt, 

eftersom det påverkar humankapitalets kvalité.  

Eftersom flera av företagen angav ett samband mellan välmående och säkerhet, kunde 

det tolkas utifrån Maslows (1943) teori om behov och att trygghet är en av människans 

största behov. Dock finns det endast liknande överensstämmelser mellan fenomen men 

det går inte att hitta ett direkt samband mellan dem.  Att arbetstagarna känner sig säkra 

på jobbet och inte utsätts för risker ansågs vara en bidragande faktor till välmående. 

Även ord som frånvaro och förebyggande förekom ofta, då företagen vill minska på 

sjukfrånvaro och satsa på hälsa och välmående i ett förebyggande syfte. Dagens 

investeringar i hälsa och välmående kan vara lönsamma i framtiden ifall det leder till att 

förebygga sjukdomar och annat som kan vara kostsamt i framtiden. 

Traditionellt sätt publicerar företag sina årsberättelser en gång per år där det finns 

information om företagets aktiviteter, verksamhet och resultat för det gångna året. Ett 

nytt fenomen som framkom i studien var att flera företag förutom årsrapporter även 

publicerar samhällsansvarsrapporter. Stor del av informationen om företagens 

personalvälmående fanns i dessa samhällsansvarsrapporter. Det kan tolkas som att 

företagen ser det som sitt ansvar att ta hand om sina anställdas hälsa och välmående. 

Tidigare i avhandlingen diskuterades det vare sig det är företagens ansvar att bry sig om 

välmående eller inte, på basis av data går det inte att säga ifall det är rätt eller fel men 

det går att dra slutsatsen om att de tar ansvar för det oberoende. Eftersom 

välmåendeprogram har ökat och blivit en normal del av arbetsförhållanden, har det blivit 

som en slags norm att arbetsgivaren har ett finger med i spelet när det kommer till 

individens hälsa och välmående. Att arbetsgivaren blandar sig i individens personliga 

hälsa är något som kunde kritiseras.  

Guest (2002) och Peccei (2004) har konstaterat att det finns väldigt lite forskning som 

diskuterar både HRM praxis och välmående på arbetsplatsen, vilket är något 

överraskande eftersom de som separata forskningsteman är väldigt populära. I kapitel 2 

diskuterades välmåendeprogram och att de varit en del av HR sedan 1970-talet 

(Reardon, 1998; Milligan, 2017). Därför är det något oväntat att det inte över huvud taget 

i ett enda skede i varken datainsamlingen eller ur materialet kommer upp något om HR 

eller HRM. Troligtvis är en del av rapporterna eller artiklarna skrivna av HR eller är på 

något sätt relaterade till HRM, men det kommer inte upp i materialet. Dock anser 

Vanhala och Tuomi (2006) att välmående endast är delvis kontrollerbart genom HRM 
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och att det främst är ett individuellt fenomen som påverkas av frågor om arbete och icke-

arbete och psykologiska faktorer på individuell nivå.  

Townley (1993) anser HRM vara en form av kontroll genom vilken det är möjligt att 

kontrollera individer genom att hantera deras prestation och beteende. Rath och Harter 

(2010) hävdar att personer med högre välmående presterar bättre, vilket stöds av Wright 

och Cropanzano (2004) som säger att det finns en klar korrelation mellan välmående 

och prestation. Ur Townleys (1993) perspektiv skulle detta antyda att då välmående är 

en del av HRM, är HRM praxis en form av kontroll på anställda, vilket i sin tur betyder 

att välmåendeprogram är ett sätt för organisationer att kontrollera sina anställda och på 

så vis ha makt över dem. Som nämnt i kapitel 2 anser även Townley (1993) att HRM har 

utvecklats för att öka kontrollen inom organisationer genom att minska otydligheten 

som uppstår i arbetsavtal då arbetsavtalet allt som oftast definierar arbetstiden, lönen 

och andra villkor, men inte tar i beaktande individens effektivitet och andra svårmätta 

faktorer. Townleys (1993) syn på arbetsavtal bör därför tas i beaktande då hälsa och 

välmående är en av de faktorer som ytterst sällan är en del av arbetsavtalet, men som i 

verkligheten kan påverka individens effektivitet och prestation.  

I och med hälsa och välmående ur ett företags synvinkel är det möjligt att se det som att 

de har makt över personalen. Som nämnt tidigare delar Foucault (2007) in makt i tre 

grupper: suveränitet, disciplin och biomakt. Välmående är ett mångdimensionellt 

koncept i detta sammanhang då det delvis är något individen borde ha personligt ansvar 

över, samtidigt som både samhället och institutionerna (i detta fall organisationerna) har 

ett eget intresse av att individerna är friska och mår bra. Särskilt för de företag där det 

talas mycket om välmående och det är en del av organisationskulturen har de stor makt 

över personalens välmående. Även i de situationer där deltagande i välmåendeprogram 

uppmuntras med olika incitament kan ses som företagens utövning av makt där de får 

individer att delta med ytterligare belöning. Särskilt då kropparna ses som produktiva 

vinstframkallande resurser som kan bidra till ännu bättre resultat ifall de mår ännu 

bättre, finns det ett intresse hos organisationerna att ha makt över kropparna och 

kontrollera samt styra dem i ’rätt’ riktning.  

I och med Foucaults perspektiv att det går att se på makt från ett individuellt perspektiv 

eller för en hel population, är företagens välmåendeprogram ett sätt för dem att styra 

personalen i en viss riktning. Foucault (2007) anser att ur ett individuellt perspektiv kan 

kroppen optimeras, styras och förfinas för olika syften, och det är precis en sådan typ av 

maktanvändning man skulle kunna tänka sig att företagen utövar då deras syfte med 
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välmåendeprogrammen är att personalen ska uppnå ett visst fysiskt resultat. Även ur 

Deans (2010) perspektiv om governmentalitet, och hur det mänskliga beteendet går att 

formas, är välmåendeprogram ett bra exempel på hur fasaden för ett välmåendeprogram 

ser bra och hälsosamt ut, men verkligheten är att förändra ett mänskligt beteende och på 

så vis utöva biomakt. Foucault (2003) definierar biomakt som en indirekt form av makt 

där den sociala miljön som individer existerar i styrs vilket leder till att individen styrs. I 

och med att välmående har blivit en trend i vårt samhälle, betyder det också att 

individernas beteende ändras, och enligt Foucaults (2003) teori leder detta även till att 

individerna omedvetet styrs åt samma håll.  

5.2 Begränsningar 

Avhandlingen har uppnått sitt syfte och svarat på forskningsfrågorna. För att öka 

avhandlingens tillförlitlighet är det dock viktigt att lyfta fram de begränsningar 

avhandlingen präglas av.  

Då endast nio stora finska företag har varit med i studien går det inte att dra slutsatser 

som gäller alla stora finska företag. Dock ger det en allmän överblick för hur välmående 

representeras i stora finska företag. I och med att endast finska företag representeras i 

studien går det inte heller att dra slutsatser för internationella företag då situationen 

kunde se väldigt annorlunda ut i ett annat land.  

Eftersom metoden som valts för denna studie är diskursanalys, begränsar det andra 

resultat som kunde uppstå med andra metoder. Att diskursanalys använts som metod 

leder även till att studiens slutsatser inte kan tolkas som objektiv fakta utan snarare som 

forskarens egna tolkningar (Fairclough, 2003). Studiens slutsatser är baserade endast 

på det insamlade materialet och tidigare litteratur inom ämnet. Företagsrepresentanter 

har inte tagit del av studien och därmed har det inte varit möjligt att ställa följdfrågor. 

Då en del av företagen hade väldigt lite material tillgängligt, kvarstod frågor ifall de inte 

har något välmåendeprogram eller ifall de har ett men valt att inte dela med sig om 

informationen för allmänheten. Liknande frågor skulle det ha varit möjligt att få svar på 

ifall en annan metod använts i studien. Dock skulle andra metoder där 

företagsrepresentanter fick möjligheten att delta kunna leda till svar som inte 

motsvarade verkligheten.   
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På grund av tidsbegränsningen var det inte möjligt att utföra en mer ingående studie. 

Med en bredare tidsram kunde exempelvis fler företag ha inkluderats i studien, eller så 

kunde studien ha fortsatts och studera vidare enligt de mönster som framkom ur data. I 

och med nya upplysningar uppstod flera olika möjligheter för fortsatt forskning som 

presenteras i nästa kapitel.    

5.3 Förslag på fortsatt forskning 

Avhandlingen öppnar många dörrar för fortsatt forskning inom ämnet. Eftersom den 

akademiska forskningen inte riktigt hunnit med den snabba trenden inom ämnet, finns 

det många olika komponenter som skulle kunna forskas ytterligare. 

Madison (2016) föreslår att det skulle behöva forskas i vilka komponenter av 

välmåendeprogrammen som verkligen har en betydlig skillnad för anställdas hälsa. Stor 

del av tidigare forskning går ut på att studera programmen som helhet och därför skulle 

det vara till nytta att undersöka de olika delarna av programmen. Då skulle det eventuellt 

även vara möjligt att skapa en standardiserad modell för hur välmåendeprogram kunde 

se ut för att uppnå maximal nytta.  

Det finns väldigt lite bevis på och forskning i potentiella nackdelar som exempelvis 

ekonomisk börda, diskriminering av anställda, tvång och integritetskränkning i 

samband med välmåendeprogrammen. Orsaken kan vara att det ibland är svårt att exakt 

peka ut en särskild nackdel, men det är även i arbetsgivarnas intresse att framhäva 

välmåendeprogrammens ekonomiska framgångar istället för att avslöja problem. 

(Madison, 2016)  

I en studie med en längre tidsram än denna, skulle det vara relevant att undersöka den 

långsiktiga inverkan av välmåendeprogrammen. Då kunde man även forska i hur 

välmåendeprogram eller andra investeringar i välmående kan påverka arbetsrelaterade 

resultat som exempelvis frånvaro, produktivitet och personalomsättning. En längre 

tidsram skulle möjliggöra en mer omfattande forskning och exempelvis tillåta att 

undersöka arbetstagare som deltar i välmåendeprogram och vad för resultat det leder 

till, både individuellt och för organisationen.  

Eftersom det i denna studie kom fram att flera av företagen hade en stark koppling 

mellan säkerhet och välmående, skulle det vara väsentligt att i framtida forskning inom 

välmående ta i beaktande säkerhetsaspekten och studera det sambandet noggrannare. I 

enlighet med Maslows (1943) teori om behov, är människans näst största behov trygghet. 
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Människan känner trygghet i säkra miljöer och därför skulle man kunna tänka sig att det 

fanns en koppling mellan säkerhet och välmående.   

En annan gemensam nämnare som kom upp i studien var FN:s mål för hållbar 

utveckling. I denna studie beaktades endast de mål som var relaterade till välmående. 

Eftersom det finns ytterligare fler mål som inte är relaterade till välmående, skulle det 

möjliggöra fortsatt forskning antingen relaterat till välmående eller också oberoende 

välmående. Avsikten med målen är självklart god, men eftersom alla företagen nämnde 

att de strävar efter att uppnå målen väckte det även en tanke om att det inte är lika 

genuint som det framstår. I fortsatt forskning inom ämnet kunde man undersöka ifall 

det är frågan om window dressing för att företagen ska se bra ut för sina intressenter, 

eller ifall det verkligen är ett genuint intresse.  

Trots att intentionen med välmåendeprogram är god finns det även risker som 

förekommer i samband med förverkligandet av programmen. Exempelvis 

diskriminering är relevant att ta i beaktande. Det kan förekomma olika sorters 

diskriminering: är det tillgängligt för alla, är det gratis för alla, vem får delta? Till 

exempel viktminskningsprojekt har antagligen vissa krav för att delta, och då är det lätt 

att det kan förekomma diskriminering. På grund av detta skulle jag uppmuntra till 

fortsatt forskning inom riskerna med välmåendeprogram.  

Enlig undersökningen som byrån för nationell statistik i Storbritannien (2007) utförde 

om sjukledighet noterade de att allt fler människor går till jobbet trots att de inte är 

friska. Enligt en undersökning kommer upp till 74% till jobbet trots att de inte är friska 

(Phillips, 2008). I och med den globala pandemin på grund av viruset Covid-19 som för 

tillfället äger rum i världen, kommer beteendet som Phillips (2008) beskriver antagligen 

att förändras. Restriktionerna om att vistas utanför hemmet med förkylningssymptom 

har ändrats mycket på kort tid, och att komma på jobb ens med lindriga symptom 

kommer antagligen att bli mer oacceptabelt till följd av pandemin. Detta i sin tur kommer 

antagligen att ha en inverkan på hur många som kommer till jobbet trots att de är sjuka, 

mängden sjukfrånvaron och på grund av hur Covid-19 har påverkat ekonomin kan det 

leda till att företag måste prioritera vad de investerar i vilket kan leda till att 

välmåendeprogram slopas eller blir mera avskalade. Efter att pandemin är över skulle 

det vara intressant att forska vidare i vad det haft för inverkan på företags 

välmåendeprogram.  
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Daidalos.  

Foucault, M. (1980). Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-
1977. New York: Pantheon Books.  

Foucault M. (1997). Ethics: Subjectivity and Truth (Essential Works of Michel Foucault, 
1954-1984; Vol. 1). New York: New Press.  

Foucault, M. (2003). Society Must be Defended: Lectures at the Collège de France. New 
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