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anställda till en hälsosammare livsstil för att minska sin sjukfrånvaro? 

 
Problem 

I dagens samhälle är människor inte längre lika aktiva som de var förr, detta leder till att allt 

fler människor får välfärdssjukomar och fler och fler människor sjukskriver sig på grund av 

dessa. Detta leder till att företagen måste få sina anställda att förebygga välfärdssjukdomarna 

genom utbildning och träning för att minska sjukfrånvaron på företaget.  

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att granska företagets åtgärdssatsningar samt nyttjandegraden av 

dessa, för att därefter kunna förbättra nyttjandegraden av friskvårdssatsningarna genom ökad 

motivation och kommunikation från ledarna.  

 

Metod 

Vi valde att undersöka Ica Hacksta lagret där vi utförde tio intervjuer, en med en person i 

ledningen och nio med de anställda. Vi utförde även en enkätundersökning där 65 personer 

medverkade och fick svara på frågor rörande deras träningssvanor och hur de uppfattade sina 

ledare.  

 

Empiri 

ICA Hacksta lagret har en mängd friskvårdssatsningar, de har investerat i bland annat ett gym, 

en massagestol, en naprapat, en massör och diverse kort till olika simhallar. Trots deras 

påkostade friskvårdssatsningar vet de inte i vilken utsträckning de används av de anställda. I 

vår enkätundersökning framgick att det var långt ifrån alla som hade kännedom om alla 

friskvårdssatsningar på företaget och att det var ännu färre som faktiskt använde dessa.  



 

 

Analys och Slutsats 

Det vi kom fram till efter våra undersökningar var att det inte räcker för företagen att enbart 

satsa pengar på nya friskvårdssatsningar, det är även vikigt att alla anställda är informerade 

om dem. Ledarna måste även hitta på lösningar för att motivera de anställda att använda 

resurserna. Det finns en mängd saker de kan göra för att öka motivationen hos de anställda. 

Bland annat kan de anordna turneringar och hälsodagar där alla får prova på de 

friskvårdssatsningar som finns. 
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Titel: Health leadership and motivation – How can the leaders in the warehouse of ICA 

Hacksta motivate their employees to a healthier lifestyle to decrease the sick-leave. 

  
Problem 

With recent changes in society over the past century and the transition from the industrial 

culture to the service age, our lifestyle has radically transformed. With the majority of the 

people involved in heavy duty, blue collar jobs, most of us are now in a profession where we 

are ergonomically unsound to our health; simply put, our lack of exercise (combined with 

other factors that will not be investigated) has become a problem on state level. This has led 

to many welfare diseases that is affecting companies, communities, states, and their respective 

economies.  Many countries, such as Sweden, are severely crippled by many absences of 

leaves on indefinite basis, leaving a huge tab for the government which of course is picked up 

the by taxpayers.  

  

Purpose  

The purpose of this paper is to collect data on and analyze the conditions of the distribution 

center known as ICA Hacksta.  Also, emphasis will be put on how the company is combating 

this leave of absence phenomenon.  To Lastly, we will present recommendations on how the 

company can - through the usage of a health program - improve the much costly leave of 

absence costs. 

  

Method 

We implemented a process in which we interviewed a group of ten employees of whom one 

was within management.  We also conducted a survey in which 65 persons participated. In 

this survey, we asked questions directed at the participants' exercise habits, but we also 

surveyed the employees' perception of the management's efforts of not only maintaining an 

effective health program but how it also seeks to improve it.  



 

 

Empirical Work 

The distribution center of ICA Hacksta has a diversified health program. Among many things, 

management invested in a gym, a massage chair, and offers rebates on various membership 

offers to different local gyms and municipal swimming pools.  Also, the company signed a 

contract with a chiropractor and a masseuse in which the employees can enjoy their services 

for free.  Despite all these ambitious investments in their health program, management has not 

made any effort of finding out how much of these investments are being utilized. 

  

Analysis and conclusion 

In conclusion, our survey revealed that only a small minority of the workforce was utilizing 

these health program benefits and a majority did not even know they existed.  This is why we 

strongly recommend management not only to invest heavily in a health program but also 

actively advocate usage of these benefits.  This is where education is so vital because in the 

end this investment will pay off and will be factored in into the company's bottom line.  There 

are numerous ways of increasing the utilization of these health program benefits, but the 

bottom line is still the same: healthier employees means less absence of leave due 

to depreciation of the workforce which in return means increased profit for the company. 
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1.0 Inledning 

I det första kapitlet ska vi redogöra problembakgrunden till denna uppsats som resulterar i vår 

problemformulering, frågeställning samt syfte för att sedan redogöra uppsatsens 

avgränsningar. 

 

1.1 Problembakgrund 

Sverige har högre sjukfrånvaro än många andra länder i Europa. Den höga sjukfrånvaron är 

ett stort problem för många företag i Sverige och ämnet diskuteras ständigt.1  

Ohälsan i Sverige under de första åren på 2000-talet har kostat mer än 10 procent av 

bruttonationalprodukten. De sammanlagda samhällsekonomiska kostnaderna för sjukfrånvaro 

har beräknats till 250 miljarder kronor per år.2 Kostnaderna för sjukfrånvaron är sjukbidrag, 

sjukpension, sjuklön och produktionsstörningar i samband med sjukfrånvaro.3  

 

Den första januari 2003 infördes att sjukfrånvaron ska tas med i bokslutet p.g.a. av den ökade 

sjukfrånvaron. Den nya lagstiftningen innebär att företag ska redovisa hälsoläge med siffror 

över genomsnittlig sjukfrånvaro i årsredovisningen.4 Sedan dess har företagen fokuserat mer 

på detta problem. Företagen arbetar allt mer aktivt med att förbättra arbetsmiljön för att 

förhindra ohälsa och sjukfrånvaro.5 

 

Det diskuteras ständigt i debatter om hur företags sjukfrånvaro kan minskas och alla större 

företag arbetar mer eller mindre med att förbättra företagens hälsa för att därmed minska 

sjukfrånvaron. 

 

Även då sjukfrånvaron minskat under den senaste tiden så har hälsan i det svenska samhället 

försämrats p.g.a. våra levnadsvanor.  Orsaken till den höga sjukfrånvaron kan bero på många 

faktorer. Den ökade arbetstakten och arbetsbelastningen kan vara en av orsakerna.6  

                                                 
1 Sedenborg Birgitta (red.), Varför är svenskarna så sjuka?, Sns förlag 2003, första upplagan, s 9f    
2http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2005/06&bet=Sf335, 08-11-13, 10.00 
3Andersson Gunnar, Johrén Anders, Malgren Sture, Effektiv friskvård - Lönsammare företag, Prevent 2004, 
tredje upplagans s7f 
4Iseskog Tommy, Redovisning av sjukfrånvaro, Thomson fakta 2003, första upplagan, s22ff   
5 http://biblioteket.ehl.lu.se/olle/papers/0001958.pdf, 2008-02-04, 14.00 
6 Angelöw Bosse, Konsten att hantera stress och möta förändringar, Förlag: natur och kultur 2003, s11ff 
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De ökande prestationskraven på arbetsplatsen och de fullbokade scheman som vi lever med 

har också ökat stressen som i sin tur leder till ohälsa efter en period. Människor spenderar 

mycket mer tid på sina arbetsplatser idag samtidigt som de vill hinna med att umgås med sin 

familj, släkt, vänner samt underhålla sitt hem och sköta de vardagliga sysslorna.  Tid för 

träning uteblir och vi motionerar allt mindre. Även den tekniska utvecklingen påverkar vårt 

liv då vi väljer att spendera allt mer tid framför datorn och tv:n än att gå ut och vara fysiskt 

aktiva. Vi väljer bilen framför cykeln, snabbmat eller färdiglagad mat framför färska råvaror, 

samt tv:n framför träning. Som sagt väljer vi det bekväma alternativet även om det kan 

innebära ohälsa för oss. 

 

Alla människor skulle må allmänt bättre av att träna och bör därmed vilja träna mer eller 

mindre. Regelbunden motion, bra kostvanor, minskad rökning, måttlig alkoholkonsumtion, 

mindre stress och bättre balans i tillvaron leder till bättre hälsa och längre medellivslängd. Att 

förbättra hälsan skulle dock innebära ändrade levnadsvanor för många. Men att bryta en vana 

är inte alltid så lätt, det krävs motivation, främst inre, men även den yttre motivationen har en 

stor betydelse.  

 

Detta kan arbetsgivaren/ledaren hjälpa till med då han/hon kan leda och motivera personalen 

till sundare liv. Ett sundare liv och sundare arbetsplats skulle öka arbetsglädjen.7 
 

1.2 Problemdiskussion 

Den höga sjukfrånvaron i samhället har även påverkat Ica lagret på Hacksta i Västerås. I vår 

fortsatta undersökning kommer vi använda namnet Hacksta lagret. Hacksta lagret upplever att 

de har en hög sjukfrånvaro och arbetar ständigt med att sänka den. Deras sjukfrånvaro ligger 

idag på 9,6 % räknat till och med 2007. Sjukfrånvaron har dock minskat sedan 2003 då den 

låg på 12,3 %. Ledningen tycker att deras sjukfrånvaro fortfarande är för hög och vill sänka 

den ytterligare. Sveriges totala sjukfrånvaro år 2007 låg på 4,5 % och totala sjukfrånvaron för 

arbetare var lite högre på 6,7 %.8  Den höga sjukfrånvaron medför höga kostnader som 

påverkar företagets lönsamhet, men sjukfrånvaron påverkar även andra faktorer i företaget så 

som kvalitet, effektivitet och arbetsglädje.  

 

                                                 
7 Andersson, Johrén, Malgren, s9ff 
8http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetstid/Sjukfranvaro/, 2008-11-11, 20.00 
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Hacksta lagrets ledning upplever att deras höga sjukfrånvaro inte borde ha skapats av 

arbetslivet. Detta eftersom deras sjukfrånvaro omfattas mest av unga killar födda 78 eller 

senare som har samma prestationskrav och arbetsuppgifter som övriga anställda. Ledningen 

anser att sjukfrånvaron borde vara mera jämn då unga borde vara mer eller lika mycket friska 

och fysiskt starka som den äldre generationen. Detta kanske beror på att den yngre 

generationen har varit mindre aktiva under sin uppväxt än vad den äldre generationen varit. 

Arbetssituationerna har även ändrats för många då arbetsuppgifterna inte är lika fysiska och 

mycket har automatiserats och datoriserats. Människor är inte heller lika aktiva på sin fritid 

som vi var förut.9 En del av personalen på Hacksta lagret arbetar även under ackord vilket 

innebär att ju snabbare du arbetar desto mera pengar får du. Detta bidrar till en ökad stressnivå 

på arbetsplatsen, som i sin tur kan öka sjukfrånvaron.   

 

Hacksta lagrets ledning har ständiga diskussioner om hur de skulle kunna minska sin 

sjukfrånvaro. För tre år sedan skapade de en metod ”nära ledarskap”, där de försökte stärka 

relationerna mellan ledarna och de anställda. Sjukfrånvaron har som sagt minskat sedan dess 

men ledningen vet inte om det beror på metoden, konjunkturen, trenden i samhället eller 

något annat. Det har inte gjorts några närmare beräkningar på detta utan bara antagit att 

minskningen berott på ”nära ledarskap”.  

 

Ledningen har sedan länge diskuterat förslaget monetär belöning, men har dock inte enats om 

förslaget. Ledarna anser att monetär belöning inte skulle påverka de anställda då deras löner 

redan är höga. De tror även att de anställda prioriterar fritid framför högre löner, då det är 

väldigt många unga som jobbar på Hacksta lagret.  

 

De hoppas på att trenden kommer att fortsätta och detta p.g.a. ”nära ledarskap”. De vill därför 

utveckla denna metod.    

 

 

 

                                                 
9 http://alfa.ped.umu.se/student/02/grupp3/halsa/index.html, 2008-09-14, 09.00. 
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1.3 Problemformulering 

Vi har baserat vår problemformulering utifrån vår problembakgrund och problemdiskussion 

då vi har valt tre huvudfrågor i denna uppsats som vi ska undersöka.  

 

• Vilka åtgärdssatsningar används i dagsläget, dvs. hur arbetar Hacksta lagrets ledning 

med att skapa en hälsosam arbetsmiljö med låg sjukfrånvaro? 

 

För att kunna besvara vår tredje huvudfråga behöver vi veta vilken effekt Hacksta lagrets 

åtgärdssatsningar ger idag, vilket leder till vår andra huvudfråga: 

 

• I vilken utsträckning nyttjas de föreliggande åtgärderna? 

 

Efter att vi undersökt vilken nyttjandegrad dessa åtgärdssatsningar har kan vi undersöka hur 

de kan förbättra dessa s.k. metoder genom att besvara vår tredje huvudfråga: 

 

• Hur kan Hacksta lagrets ledning motivera sina anställda till en ökad träning för att 

därmed öka nyttjandegraden av de föreliggande åtgärdssatsningarna? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att granska företagets åtgärdssatsningar samt nyttjandegraden av 

dessa, för att därefter kunna förbättra nyttjandegraden av friskvårdssatsningarna genom ökad 

motivation och kommunikation från ledarna.  

1.5 Målgrupp 

Varje företag är unikt men alla stora företag med lagerarbete där sjukfrånvaron är hög och 

nyttjandegraden av friskvårdssatsningarna är låg, kommer att kunna dra nytta av denna 

uppsats då även deras anställda behöver ledas och motiveras till ökad träning.  
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1.6 Avgränsning 

Vi har avgränsat oss till att undersöka Hacksta lagret i Västerås. Hacksta lagret har två 

avdelningar, lageravdelningen samt logistikavdelningen. Uppsatsen omfattar enbart 

lageravdelningen då vi inte är intresserade av logistikavdelningen eftersom de tillhör en helt 

annan bransch och deras sjukfrånvaro skiljer sig från lageravdelningen pga. skillnader i 

arbetsuppgifter.  

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur de anställda ska motiveras att ta hand 

som sin hälsa för att förbättra företagshälsan och minska sjukfrånvaron. Därför vill vi 

avgränsa oss till hur de anställdas motivation till träning ska ökas. 

 

Vi har även valt att bortse från kostnaderna, vi väljer att titta på nyttjandegraden, ledarskapet 

samt effekterna istället.  
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Kap 6 

 
 
 

Analys 
Kap 5 

1.7 Uppsatsen fortsatta disposition 

 

 

I detta kapitel behandlar vi uppsatsens forskningsansats, och 

undersökningsansats. Vi behandlar även för och nackdelar av 

vald metod samt de avgränsningar som gjorts.  

 

 

I följande kapitel behandlar vi skriven teori, de begrepp som 

används i uppsatsen, och en del forskning som omfattar 

ämnesområdet sjukfrånvaro, hälsa, ledning samt motivation. 

Syftet med kapitel tre är att de ska öka förståelsen för ämnet. 

 

 
I det fjärde kapitlet redovisar vi all relevant information vi 

samlat om företaget som vi kommer att ha användning för i 

denna uppsats. I empirin kommer vi även att redovisa vår 

enkätundersökning som är en grund till uppsatsen.   

 

 

I detta kapitel behandlar vi all information som tidigare 

förekommit i uppsatsen och genomför en analys på detta. I detta 

kapitel kommer vi även att komma med förändringsförlag som 

företaget kan använda sig av i framtiden.   

 

 

I det sjätte och sista kapitlet kommer vi att redogöra vad vi 

kommit fram till i denna uppsats samt uppfylla syftet.  
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2.0 Val av metod 

I detta kapitel kommer vi att redogöra uppsatsens tillvägagångssätt, där vi kommer att 

redogöra hur vi fått fram uppsatsens empiri samt teori. Vi kommer även att granska våra 

metodval då vi tänkte nämna för och nackdelar. 

 

 

 

Vi valde att göra studien på Hacksta lagret. Detta var främst för att lagerarbete ses som ett 

tyngre arbete med mer belastningsskador som kan motverkas med hjälp av träning. Studien är 

baserad utifrån vårt eget perspektiv då vi är en tredje oberoende aktör som studerar 

arbetsplatsen med en annan vy än cheferna och de anställda.     

Det första vi gjorde var att gå igenom den litteratur som fanns i biblioteket och i databaser 

som berörde ämnet träning, motivation och hälsa. Vi sökte även på sökmotorn Google med 

nyckelorden: Träning, motivation, ledarskap, arbetsmiljö, hälsa och friskvård. Vi valde de 

källor som vi ansåg vara pålitliga och som var relevanta för vårt arbete. Vi jämförde även 

litteraturen med varandra då de ofta hade likvärdigt innehåll. Vi försökte även att använda 

nyare och vetenskaplig litteratur.  Vi samlade ihop och analysera det vi tyckte var av störst 

intresse.  

 

I början av denna studie valde vi att genomföra en 

intervju med en av de fyra produktionscheferna, 

Anders Johansson, (se bilaga 3) för att öka 

uppfattningen av företagets sjukfrånvaro samt 

arbetet kring deras friskvård. Vi ansåg att det räckte 

att endast intervjua en ledare då han även arbetar 

med hälsofrämjande åtgärder på företaget och han 

hade all den information vi sökte. Anders Johansson 

representerar ledningen då han jobbar nära inpå 

dem. Intervjuerna var kvantitativa då vi mestadels 

ställde frågor som var mätbara men vi ställde även 

frågor som speglade intervjuarens egna tankar och 

åsikter. 

 
 
 

 
 
 

SYFTE 

 
 

Empiri 
 
 

Teori 

RESULTAT 
analys 

Förändrings- 
förslag 

Figur 1: Arbetsgång – Backlund Andreas, 
doktorand, metodhandledning, 2007-11-15, 16.15. 
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För att utöka empirin och se det från ett annat perspektiv, valde vi att utföra kvantitativa 

undersökningar där vi intervjuade nio anställda från företaget. Detta för att få synpunkter från 

de anställda om hur de uppfattar friskvården och ledarskapet på företaget, detta för att vi 

skulle kunna kritiskt granska friskvårdssatsningarna. Vi upptäckte intressanta samband mellan 

de anställdas svar som vi ville vidareundersöka och se om dessa samband överensstämde med 

flera anställda. Därför valde vi att göra en kvantitativ undersökning med enkäter för att få 

bästa möjliga resultat som bäst speglade verkligheten. Utifrån de analyser som vi gjorde på 

intervju- och enkätsvaren ville vi se nyttjandegraden av de friskvårdssatsningar Hacksta lagret 

har för att sedan komma med förbättringsförslag som kan öka motivationen hos personalen att 

ta hand om sin hälsa och utnyttja de hälsofrämjande åtgärder som står till buds. När vi kommit 

med förändringsförslagen har vi använt de olika strategierna till friskare arbetsplatser. 

  

Vi har valt att basera vår undersökning på ett deduktivt angreppssätt då litteraturstudien ska 

vara grunden till den empiriska undersökningen men även enkäterna och de personliga 

intervjuerna.  

2.1 Fallstudie 

I en fallstudie arbetar vi med flera variabler hos objektet. Vi jobbar tätt inpå analysobjektet 

vilket gör att vi får mer inlevelse. Vi valde att göra en fallstudie på Hacksta lagret för att 

kunna fördjupa oss i vad deras problem är och hur deras företag ser ut, vi använde främst oss 

av intervjuer och enkätundersökningar. Anledningen till att vi valt att göra en fallstudie är att 

vi då kan fokusera på hur enbart det hälsofrämjande arbetet ser ut i företaget.10 

2.2 Kvantitativ metod 

Vid val av metod tittade vi på studiens syfte. Syftet med uppsatsen var att granska företagets 

åtgärdssatsningar samt nyttjandegraden av dessa, för att därefter kunna förbättra 

nyttjandegraden av friskvårdssatsningarna genom ökad motivation och kommunikation från 

ledarna. Företagets åtgärdssatsningar valde vi att granska genom en kvantitativ intervju med 

företagets produktionschef.  Nyttjandegraden mätte vi främst genom en enkätundersökning 

men även genom intervjuer av de anställda.  

Eftersom vår uppsats främst bygger på enkätundersökningar fick vi numeriska fakta, detta 

innebär att vi använde oss av en kvantitativ metod. Även våra intervjuer är kvantitativa då 

                                                 
10 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod, Lund. Studentlitteratur 2003, tredje upplagan, s33ff 
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respondenternas svar kan mätas. Med en kvantitativ metod ska det som undersökts kunna 

mätas och undersökningsresultatet ska vara numeriskt.11 

2.2.1 Kvantitativa intervjuer  

Vår första kontakt med företaget var genom intervjuer av en chef på Hacksta lagret och även 

av nio anställda utan personalansvar. Vi valde att intervjua dessa för att få en bredare bild av 

företaget och samla information från olika perspektiv.  De nio anställda var vänner och gamla 

bekanta till oss. Fördelen med att intervjua vänner och bekanta är att det blir, enligt oss en mer 

sann och ärlig intervju än när vi intervjuade chefen som representerar företaget. Vi valde att 

intervjua de anställda en i taget eftersom vi vill se om de har olika syn på ämnet, intervjuas de 

tillsammans finns risken att de påverkar varandra när de svarar. Om någon av de intervjuade 

är mer blyga så finns även risken att denna inte vågar uttrycka sig fullt ut12. De anställda var 

anonyma i denna intervju, annars finns risken att de inte är ärliga på grund av rädsla för att 

chefen ska få reda på det. Dessutom är deras namn inte relevanta för vår uppgift. Dessa 

intervjuer utfördes kvantitativt då svaren kunde mätas med varandra. Vi frågade samma frågor 

till samtliga men de själva utvecklade svaren på olika sätt vilket var lite svårare att mäta.  

 

Intervjun med produktionschefen valde vi att gå på alla tre, detta för att vi i gruppen är väldigt 

olika och uppfattar saker på olika sätt, vi spelade dessutom in samtalet med 

produktionschefen, detta för att kunna lyssna på tonval och ordval i efterhand. Nackdelen med 

inspelningen är att det tar mycket tid i anspråk att spola tillbaka och leta efter en viss detalj. 

Gester och mimiker går även förlorade. Fördelarna är att vi kan lyssna om det var något vi 

missade eller om det uppkommer olika tolkningsförslag. Vi lade upp intervjun så att en 

frågade huvudfrågorna, medan de andra två antecknade och lyssnade ifall några oklarheter 

dök upp. Detta för att minst en person skulle ha ögonkontakt med den intervjuade och skapa 

en smidigare dialog. Hade någon annan en följdfråga ställde den såklart den.  

I litteraturen står att vi kan vara fler intervjuare så länge det inte handlar om den intervjuades 

personliga verksamhet då den intervjuade kan känna sig i underläge med flera intervjuare. 

Men här är den intervjuade representant för företaget och då kan det till och med ses som mer 

seriöst om vi är fler intervjuare.13 Nackdelen är att det är tidskrävande.  

                                                 
11Andersen Heine, Vetenskapsteori och metodlära, Lund: studentlitteratur 1994, första upplagan, s70ff 
12 Trost Jan, Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur: Lund 2005, tredje upplagan, s14ff Trost, s26ff 
13Trost, s46ff 
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Intervjuerna med de anställda gjorde en person för att här kändes det som den intervjuade 

kunde känna sig i underläge om vi gick flera. Dessutom kan den intervjuade svara mer ärligt 

på frågorna om han/hon litar på den personen som sitter och intervjuar.  

 

Intervjuer kan vara strukturerade och är då styrda från intervjuaren med ett begränsat antal 

svarsalternativ. Den kan även vara standardiserad vilket innebär att intervjuaren ställer samma 

frågor för alla intervjuade och intervjuaren försöker även ställa frågorna med samma tonfall i 

alla intervjuer. Vi hade främst en öppen och ostrukturerad intervju då vi hade öppna 

svarsalternativ, och vi hade en låg grad av standardisering, detta för att skapa en öppen dialog 

med diskussioner och vi kunde även välja att ställa frågorna i vilken ordningsföljd vi ville för 

att anpassa den till situationen på bästa sätt14. I våra intervjuer hade vi dock förberedda frågor 

som var relevanta för arbetet. Vi skickade frågorna till produktionschefen innan mötet för 

vissa frågor krävde förberedelse. Till de anställda valde vi att inte skicka ut dem i förväg då vi 

ville att det skulle kännas spontant och öppet med våra möten. Allt eftersom arbetet fortlöpte 

hade vi möjlighet att kunna mejla eller ringa intervjupersonerna för ytterligare frågor. 

För och nackdelen med intervju 

Fördelar med intervjuer är att vi får svar på en gång, vi kan få en förklaring till otydliga svar 

och vi kan ställa följd frågor under intervjuns gång för att få mer detaljerad information. En 

annan fördel är att vi hade chansen att analysera kroppsspråket samt betoningen av talet under 

intervjun. Intervjuer har även hög svarsfrekvens. En intervju har hög validitet då vi kan 

kontrollera vilka frågor vi ställer med följdfrågor.  

Nackdelen med intervjuer är att de kräver mycket tid och resurser. Det är svårt att få god 

reliabilitet eftersom intervjupersonen kan påverkas av aktörernas statusskillnader, personliga 

relationer och intervjupersonens uppfattning i vad som undersöks och många andra faktorer.15 

2.2.2 Kvantitativa enkätundersökningen 

Vi gav ut våra enkäter till 100 anställda utan personalansvar, vi fick svar av 65 personer vilket 

motsvarar ca 10 procent av lagret för att få reda på nyttjandegraden av de metoder som finns. 

Vi skulle även ta reda på om informationsflödet om friskvårdssatsningarna nått fram. En 

enkät är i stort sett samma sak som en intervju men utan personliga möten.16 Frågorna var 

standardiserade och strukturerade vilket innebär att intervjuaren fick givna svarsalternativ och 
                                                 
14 Lantz Annika, Intervjumetodik, Studentlitteratur: Lund 2007, andra upplagan, s70ff 
15Trost, s102ff  
16 Andersen, s85 
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frågorna var desamma för alla som svarade på enkäten. Den största anledningen till att vi 

gjorde en enkätundersökning var på grund av svaren vi först fått på våra intervjuer.  

Vi ville veta statistiskt fastställt hur många på företaget som använde de friskvårdsatsningar 

som fanns och även hur de såg på deras ledare. Vi ansåg inte att svaren från nio anställda var 

representativa för hela företaget och ville därför få en bredare bild genom att fråga flera 

anställda. 

För och nackdelar med enkätundersökningar 

Fördelarna med denna metod är att den är billig, lätt att administrera och ger den intervjuade 

god tid att besvara på frågorna och den blir inte påverkad av oss som intervjuare. Den kan 

även svaras av betydligt fler människor under en kortare tid. Nackdelarna är att det är färre 

som vill svara och vi kan inte vara säkra på att det verkligen är någon från lagret som svarar, 

vi har heller inga möjligheter till följdfrågor vilket leder till att det inte blir någon nyansering 

av svaren.17 Det är även viktigt att få frågorna så lättförstådda och enkla att svara på som 

möjligt.   

2.2.3 Val av intervjufrågor och enkätfrågor 

Vid utformning av intervjufrågorna till företaget använde vi oss utav tidigare undersökningar 

som handlat om sjukfrånvaro, ledning samt motivation. Vi valde att även frågor som för oss 

kändes relevanta efter att vi läst in oss på all teori inom ämnesområdena. En del av våra frågor 

utvecklades dock under intervjuns gång då diskussioner skapades och en hel del följdfrågor 

dök upp. Vi använde oss av litteratur för att hitta strategin som vi skulle använda på intervjun. 

Vi förberedde frågorna och ämnesområdena som vi ville diskutera och skickade ut dessa 

frågor i förväg till intervjuaren som kunde förbereda sig.   

 

Intervjufrågorna till de anställda utformades utifrån vår intervju med produktionschefen samt 

utifrån egna tankar som uppkommit under undersökningen. Eftersom denna intervju var 

ostrukturerad så skapades en del frågor under intervjuns gång.  

 

Vårt underlag till enkätundersökningen baserades på våra intervjusvar från de anställda men 

även utifrån intervjusvaren från produktionschefen. . Vid utformningen av enkäten användes 

vi oss av litteratur, detta för att skapa en enkel enkät som endast skulle kunna tolkas på ett 

sätt.  

                                                 
17 Andersen, s 86 
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2.6 Källkritik 

Endast 10 procent av de anställda deltog i enkätundersökningen och för att en 

enkätundersökning ska vara representabel krävs minst 30 procent delaktighet. Detta kunde vi 

dock inte utföra på grund av att de anställda jobbar olika dagar och pass. Vi ville undvika att 

samma person skulle medverka i undersökningen mer än en gång och kunde därför inte 

besöka arbetsplatsen under olika dagar.  

 

I enkätundersökningen har vi med en kontrollfråga för att öka validiteten, kontrollfrågan är 

akupunktör. Eftersom 14 procent av de anställda svarade positivt på denna kontrollfråga är det 

troligt att denna enkätundersökning inte visar korrekta siffror. Denna siffra betyder dock inte 

att de 14 procent som svarade positivt på frågan akupunktör inte talat sanning i sin 

undersökning. Det kan vara misstag genom felaktiga rykten inom företaget eller genom att 

man upplevt en remiss till en utomstående akupunktör som Hacksta lagrets egen akupunktör.     

 

Intervjuerna vi utfört är gjorda med vänner och bekanta till oss så det kan ju vara så att de 

påverkats av att kunna prata helt fritt. Av våra erfarenheter ger en människa hellre ris än ros 

engagerat. Eftersom vi bara intervjuade nio anställda och de främst var våra bekanta blev 

åldersgruppen densamma och kan inte representera hela avdelningen men detta avhjälpte vi 

genom att göra enkätundersökningen. Ett slumpmässigt urval hade kanske kunnat ge en 

sannare bild men eftersom vårt arbete främst baseras på enkätundersökningen så påverkas inte 

svaren från intervjuerna vår uppsats, den föranledde endast enkätundersökningen. 

 

Intervjun med produktionschefen hade även kunnat ske anonymt vilket kanske hade kunnat ge 

oss lite mer ärliga svar men vi tyckte att det var viktigt att ha ett namn på en person med 

högre befattning och vi ansåg inte att den information vi var ute efter krävde anonymitet från 

hans sida. Vi kunde även ha intervjuat flera chefer för att utöka informationen och öka 

studiens validitet då Anders Johansson kan ha varit subjektiv i sina svar. Men Anders 

Johansson är gruppchefen som ansvarar i friskvårds- och hälsofrågorna på företaget och det 

var den informationen som var vikig för oss att veta. Dessutom har vår studie inte fokus på 

cheferna och därför blev det inte relevant att intervjua fler chefer.  
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Eftersom mycket av den litteratur vi läst har haft väldigt likartad information anser vi att dessa 

är säkra källor. Några av de Internetsidor vi använt oss av har troligen varit lite färgade 

eftersom de ofta varit träningssidor som promotat träning. Vi använde oss av sidan wikipedia 

för viss fakta men det var enbart information som vi redan kände till men krävde en källa.  
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3.0 Teori 

I detta kapitel redogörs all relevant teori som vi har bearbetat och haft användning för i denna 

studie. Vi kommer främst att beskriva motivation, hur människor motiveras och hur ledaren 

kan motivera sina anställda till träning för att i sin tur förbättra hälsan samt minska 

sjukfrånvaron. Vi kommer även att redogöra olika fakta om friskvårdssatsningar som är 

relevant för denna studie.   

 

3.1 Friskvårdssatsningar 

Sjukfrånvaro är det vanligaste måttet på ohälsa inom företaget även fast måttet inte täcker alla 

aspekter inom ohälsa. Den visar dock kopplingen mellan sjukfrånvaro och ohälsa/hälsa.  

Det är vetenskapligt bevisat att återkommande friskvård sänker sjukfrånvaron och ökar 

effektiviteten på arbetsplatsen vilket minskar kostnaderna för företaget på sikt.18 

  

Arbetsmiljölagen reglerar den fysiska och psykososociala arbetsmiljön. Företagshälsovården 

ska arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att 

identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och 

hälsa.19
 Detta innefattar bland annat maskiner, stolar, golv, belysning, datorer, ljus, ljud, 

arbetsmetoder, arbetstider och arbetsuppgifter. Alla företag måste följa de lagar som reglerar 

detta.20 Men enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren även anpassa arbetet och arbetsplatsen 

efter de anställdas förutsättningar och behov. Både den fysiska och psykologiska arbetsmiljön 

ska vara god och lämpligt utformad för att förhindra arbetsskador. De ska vara anpassade efter 

de anställdas förutsättningar och behov.21 

 

För att en friskvårdssatsning ska vara lönsam är det viktigt att den är effektiv och når ut till 

alla anställda.22 Men de flesta friskvårdssatsningar har positiva resultat även om de inte alltid 

sänker sjukfrånvaron. Friskvårdssatsningarna kan ge vinster på många olika sätt såsom 

minskad sjukfrånvaro, ökad produktivitet/effektivitet osv.23 Någon form av motion eller 

fysisk aktivitet bör ändå finnas med i en friskvårdssatsning.  

                                                 
18 Andersson, Johrén, Malgren, s12f 
19 Arbetsmiljölagen, AML 3 kap, §2b 
20 http://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/forebygga_sjukfranvaro, 2008-06-20, 09.00 
21 Iseskog Tommy, arbetsmiljölagen - en översikt, Norsteds juridik AB 2005, andra upplagan, s58ff 
22 http://www.prevent.se/arbetsliv/artiklar/artikel.asp?id=2210, 2008-07-20, 09.00 
23 Andersson, Johrén, Malgren, s12f 
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Det är även viktigt att ett företag och dess ledning har klara mål med sina friskvårdsatsningar 

och att dessa mål går ihop med företagets övriga mål. Exempel på mål kan vara att de 

anställda ska utnyttja friskvårdstimmarna, dvs. att delta i de olika friskvårdssatsningarna för 

att förebygga skador på arbetsplatsen.24 Några vanliga friskvårdssatsningar på företag är:  

 
Träning: Som alla redan vet medför träning många positiva effekter på en individ. Träning 

gör människan starkare, piggare och du får en ökad uthållighet. Men det ger även andra 

effekter på din hälsa. Nyttan med fysisk träning är självklar, då bland annat välfärdssjukdomar 

förebyggs och du kanske t.o.m. lever längre. Fysisk träning förbättrar även minnet och andra 

delar av intellektet, det minskar depressionssymtomen, ökar självkänslan, samt minskar risken 

för framtida läkemedelsberoende. Även koordinationen och balanssinnet förbättras av 

träning.25 Uppvärmning före all form av träning och fysiskt arbete är mycket viktigt. När 

musklerna värms upp blir du smidigare i dina rörelser och du får igång blodcirkulationen som 

därmed säkrar syretillförseln till muskeln. Utan syre kan inte muskeln fungera. Uppvärmning 

höjer även prestationen och minskar även risken för skador. 26 

 

Arbetsrotation: Arbetsrotation används för att ge de anställda möjligheterna att utvecklas, 

förebygga arbetsskador och gör verksamheten mer flexibel.27 

 

Ergonomiutbildning: Syftet med ergonomi är att skapa arbetsuppgifter som människor kan 

utföra under längre tid utan att de får några skador eller besvär. På ergonomiutbildningar får 

du kunskap om hur kroppens muskler och leder fungerar, du får lära dig hur vi påverkas och 

undviker belastningsskador och sjukskrivningar. Du får även lära sig skonsam arbetsteknik, 

tolka kroppens signaler, avslappning samt lära dig att arbeta avspänt.28 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Kjellman Monica, Minsta möjliga friskvård och lite till, Instant Book AB, 2006, s16f. 
25 http://fysiskaktivitet.blogg.se/220206112416_positiva_effekter_av_fysisk_akti.html, 2008-08-20, 09.00 
26 http://sv.wikipedia.org/wiki/Uppv%C3%A4rmning_%28tr%C3%A4ning%29, 2008-01-02, 10.30 
27 http://seko.se/cs-media/shop/doc/131dengoda.pdf, 2008-01-02, 10.10 
28 http://mars.ymex.com/~a-23874/utbildningar/ergonomi.html, 2008-06-20, 09.00 
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Naprapat: En naprapat förebygger, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd 

och funktionella besvär i rygg, leder och muskler. Naprapaten har ett flertal 

behandlingsmetoder där ett snabbt tryck med händerna över en led för att normalisera och öka 

rörligheten kombineras med t.ex. massage och stretching.29  

 

Massör: Massören masserar och töjer musklerna på sin patient för att förebygga och motverka 

muskelspänningar som annars kan komma att orsaka skador eller smärta.30  

 

3.2 Strategier till friskare arbetsplatser 
Det finns olika strategier som företag kan använda sig av vid önskan av ökad välmående på 

arbetsplatsen.31  

 

• Den främsta strategin är att ha ett aktivt systematiskt fungerande arbetsmiljöarbete. 

Exempel på detta är att skapa dialoger, att cheferna medverkar aktivt, att 

arbetsmiljöarbetet blir en del av den dagliga verksamheten, samt att personalen 

utbildas inom området. 

 

• Den andra strategin är att skapa en lagom arbetsbelastning. En av de största 

anledningarna till den höga stressnivån och höga sjukfrånvaron är p.g.a. 

nedskärningar, rationaliseringar samt besparningar som lett till högre arbetsbelastning. 

Detta kan minskas bl.a. genom ökad grundläggande bemanning, arbetsrotation, 

övertidsbegränsning, och arbetstidsförkortningar.  

 

• Ökat inflytande samt delaktighet är en grundläggande strategi för att utveckla friskare 

arbetsplatser. Demokratiska beslutsprocesser, målstyrning, självstyrande grupper, och 

personalinflytande över verksamheten är några exempel på hur de kan skapa ökat 

inflytande samt delaktighet.   

 

 

                                                 
29 http://www.naprapater.se/, 2008-01-02, 09.45 
30http://afi3.ams.se/Go.aspx?chFrameCenterHexURL=687474703A2F2F616669332E616D732E73652F59726B
656E2F59726B65734265736B7269766E696E672E617370783F6959726B6549643D323539, 2008-01-02, 10.00 
31Angelöw Bosse,  Friskare arbetskrafter, Studentlitteratur Lund, 2002, s35ff 
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• Friskvård är en grundläggande och framgångsrik strategi för att skapa friskare 

arbetsplatser. Medarbetarnas hälsa kan förbättras genom införandet av friskvård på 

arbetstid, upprättande av friskvårdskontrakt, obligatorisk friskvård, fysisk aktivitet, 

olika former av friskvårdsinsatser, viktminskning, hälsodiplomering, avslappning och 

massage, samt minskning av alkoholmissbruk och rökning.  

 

• Personalekonomiska bokslut och hälsobokslut är också grundläggande och är ytterst 

viktiga. Det är viktigt att föra personalekonomiska analyser för att kunna se tydligt de 

uppgifter som ohälsa medför och de intäkter som god hälsa medför. Detta kan göras 

genom kalkyler som tar fram lönsamheten av medarbetarnas hälsa. Det är även viktigt 

att inse att förebyggande insatser är betydlig lönsammare än sena rehabiliteringar och 

att se personalen som tillgång och inte som kostnader. 

 

• Konstruktivt ledarskap är en viktig strategi där ledningen och cheferna har 

möjligheter att bygga upp de anställdas hälsa och välbefinnande. Detta bl.a. genom 

delaktigt ledarskap, ett stödjande och uppmuntrande ledarskap, tillgängligt och lyhört 

ledarskap, att de har goda insikter om hur människor fungerar samt genom beröm och 

uppskattning till de anställda. Det är viktigt att ledaren skapar ett positivt arbetsklimat 

som förbättrar prestationsförmågan, arbetstillfredsställelsen, engagemanget i arbetet 

samt sammanhållningen mellan medarbetarna. För att skapa en sådan arbetsmiljö är 

det viktigt att skapa arbetsglädje, välfungerande samarbete, samt utveckla 

arbetsgrupperna.  

 

• Det är även viktigt att satsa på kompetensutveckling av både cheferna samt 

medarbetarna. För att utveckla kompetensen kan de skapa olika former av 

utbildningsinsatser, öka kunskaper om processgrupper, de kan skapa en mer 

utvecklingsinriktad syn på lärande, de kan även skapa arbetsrotation och nätverk för 

att byta idéer samt att de ser till att finna den tysta kunskapen.32 

 
 

 

                                                 
32 Angelöw, friskare arbetskrafter, s36ff 
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3.3  Hälsofrämjande ledarskap 

Grunden för ett framgångsrikt ledarskap är att ledaren känner och förstår sig själv, sina egna 

känslor, värderingar, fördomar och attityder. Sådana ledare har även lättare att bemöta och 

förstå andra människor. En bra ledare ska kunna komma bra överens med sina arbetstagare, 

och de ska kunna ha tillit till varandra och arbetstagarna ska känna sig motiverade och 

uppmuntrade. Men för att skapa en bra relation med sina arbetstagare måste ledaren 

kommunicera mycket med sina anställda, lyssna på dem och ha förståelse. En av ledarens 

viktigaste uppgifter är att motivera de anställda. Ledarskap handlar om att ta tillvara de 

anställdas fulla potential och att påverka deras beteende i önskvärd riktning.33  

Bra relationer leder till ökad trivsel vilket i sin tur leder till arbetsglädje samt hälsosammare 

arbetsplatser i form av en effektiv, sund och långsiktigt lönsamt företag.34   

 

 

 

3.4 Motivation 

Definitionen på ordet motivation är en egen eller utifrån styrd påverkan av viljan, dvs. en 

drivkraft till att utföra en handling. Med denna handling kan de mål som du ställt upp uppnås, 

men det är målet för handlingen som bestämmer styrkan av motivationen35.  

 

För att motivationen ska vara stark och varaktig, måste den komma inifrån individen själv av 

sin fria vilja, dvs. inre motivation. Intresse anses vara den mest effektiva formen av 

motivation eftersom det som individen själv bestämmer, engagerar han/hon sig mer i då 

aktiviteten är intressant eller viktigt för individen.  

                                                 
33 http://www.motivation.se, 2008-02-18, 14.00 
34 http://www.iterum.se/index.php?id=69, 2008-02-24, 11.30 
35 Granbom Anna Karin, Att motivera till hälsa. Studentliteratur:Lund, 1998, s 15ff 
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Den inre motivationen är inget som kan skapas utan den upptäcks av individen. För att 

upptäcka inre motivationen måste du inrikta dig på individens intresse och därmed anpassa 

innehållet.   

 

Motivation som däremot kommer utifrån, dvs. den yttre motivationen har en kortsiktig 

påverkan på styrkan beroende på de incitament, belöningar och förstärkningar som individen 

uppfattar som stimulerande. Incitament påverkar oss utifrån till att utföra en handling och en 

manipulation av incitament kan i sin tur påverka beteendet. Så länge som individen kan 

hoppas på att få en belöning, uppnå vissa mål så upprätthålls beteendet vid yttre motivation. 

Verbal belöning i form av språk är den näst effektivaste formen av motivation då verbal 

belöning är mer effektiv än den materiella belöningen som är i form av gåvor. Utebliven 

belöning är den näst sämsta formen av motivation, då personen blir omotiverad när han/hon 

inser att han/hon inte får någon belöning. Bestraffning är den absolut sämsta formen av 

motivation, då den har en motsatt effekt.  

Den yttre motivationen kan dock påverka den inre, då motivationsarbetet fungerar under så 

lång tid att individen som ska motiveras når fram till egen insikt.36  

 

 

Figur 3: Motivationsstegen. Granbom Anna Karin,                                         
Att motivera till hälsa, Studentlitteratur; Lund 1998, s22ff 

 

 

 

                                                 
36 Granbom, s15ff 
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3.5 Motivationsteori 

Den anställdas prestation och beteende beror på hur stor möjlighet denne har att tillfredställa 

sina behov på arbetsplasten, det är detta som blir motivationen. Dvs. stor möjlighet att 

tillfredsställa sina behov på arbetsplatsen leder till hög motivation att sträva efter det.37 

3.5.1 Maslows behovshierarki 

Maslows behovshierarki är en av de många utarbetade motivationsteorier som är till för att 

hjälpa ledaren att hitta bättre sätt att motivera sina anställda. Det är viktigt att ledaren hjälper 

de anställda att uppnå sina behov genom att ge dem möjligheter att ”klättra upp” i 

behovspyramiden. Ledaren skall vara medveten om varje medarbetarens behov att växa och 

skapa möjligheter för att kunna uppfylla dessa behov. Ledaren bör därför skapa rätt ”yttre” 

förutsättningar och stödja medarbetarnas ”inre” förutsättningar att känna motivation i arbetet 

och därmed bidra till produktivitet och kvalitet.38  

 

Nedan ser du Maslows behovspyramid som visar hur individens behov ser ut. Med hjälp av 

behovspyramiden ville Maslow visa att det ligger ett komplext grundläggande behov bakom 

ett skenbart självklart beteende.39  

 

                                

Figur 4: Maslows behovspyramid, Granblom Anna Karin - Att motivera till hälsa. 
Studentlitteratur: Lund 1998. Kap 2, s33. 

                                                 
37 http://humantalent.se/index-filer/Page532.htm, 2008-03-05, 13.00 
38 Berggren Curt, Gillström Lars, Östling Barbro, Praktiskt Ledarskap, Liber AB 2001, s58ff 
39 Sörqvist Lars, Ständiga förbättringar, Studentlitteratur: Lund 2004, s 152 

Självförverkligandebehov 
 
  
        Uppskattningsbehov 
 
 
                Tillhörighetsbehov 
 
 
    Trygghetsbehov 
 
                 

          Fysiologiska behov 



 

21 

De fysiologiska behoven är grundläggande (hunger och törst) och måste tillfredställas innan 

ny motivation uppstår till andra behov. Dessa behov är dominerande, det finns dock tillfällen 

då de inte är dominerade t.ex. vid anorexia.40 

 

Trygghetsbehoven kan exempelvis vara behov av beskydd, säkerhet, stabilitet, regler, 

struktur, gränser, ordning, samt frihet från fruktan. Då trygghetsbehoven rubbas, kan det ske 

en regression av de högre behoven i pyramiden. I Sverige är de flesta uppe på trygghetsnivå i 

trappan då det i Sverige finns lagar och regler som garanterar trygghet. 

 

Tillhörighetsbehoven har sociala motiv och handlar om gemenskap och relationer. 

Människan är en social varelse och därför blir dessa behov väldigt behov väldigt dominerade 

efter att de fysiologiska och trygghetsbehoven blir uppfyllda.  

 

Uppskattningsbehoven handlar om behov av erkännande och respekt. Vi strävar efter en bra 

självbild, självuppfattning självvärdering, självrespekt och självuppskattning. Men behovet 

innebär även önskan om styrka, kompetens, oberoende, frihet, prestige, status samt respekt 

och uppmärksamhet från andra.  

 

Högst upp i behovspyramiden ligger självförverkligandebehoven. Här strävar människan 

efter att bli allt det som den är kapabel till. Människan vill ha tuffa utmaningar för att kunna 

utvecklas och skapa en personlig utveckling. Hon vill även realisera egna idéer, 

experimentera, och skapa något nytt.41          

3.6 Att öka motivationen till träning  

När en ledare arbetar praktiskt med motivation ska arbetet ska vara klientcentrerat, dvs. utgå 

från individens situation och tillsammans med individen diskutera fram vad som kan passa 

bäst. Detta för att visa hänsyn till andra människors beteende, uppfattningar, synpunkter samt 

värderingar kring hälsa och levnadsvanor. 42  Individanpassat träning anses vara mycket 

effektivt och enligt tidigare studier ökar den motivationen till träning.43 

 

                                                 
40 Granbom, s32f 
41 Granbom, s32ff 
42 Granbom, s43 
43 http://www.uppsatser.se/uppsats/3e849b3ec8/, 26-05-2008, 09.10.  
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Figur 5: Motivationsprocessen.  Kjellman Monica, Minsta möjliga friskvård och lite till, 
Instant Book AB, 2006, s21. 

 

Ej förberett: För att kunna öka den anställdas motivation till att träna måste ledaren först ta 

reda på individens kunskaper. Ledaren kan informera individen och ge neutrala 

faktakunskaper men inte blanda in egna värderingar. Ledaren och den anställda kan diskutera 

för och nackdelar med beteenden och levnadsvanorna på ett intresseväckande sätt. Ledaren 

ska försöka lyfta fram fördelaktiga aspekter med att träna för att öka individens intresse för 

träning och hälsa.44 

 

Personliga mål: Det är viktigt att individen har klart för sig varför de tränar, d.v.s. de 

personliga målen. Detta för att de sen ska kunna följa upp och se om de nått dessa mål. När 

individen vet vad de vill uppnå med friskvården eller träningen och vet vad resultatet kommer 

att leda till så är det mycket lättare att öka motivationen. Anställda som aldrig tidigare utfört 

några friskvårdsaktiviteter kan behöva hjälp för att kunna identifiera och kartlägga målen, 

vilket ledaren kan hjälpa med.  

 
Handlingsplan: När de personliga målen är utformade för individen ska de skapa en 

handlingsplan, d.v.s. åtgärder som ska leda till målet. Anställda som aldrig tidigare utfört 

några friskvårdsaktiviteter, kan behöva stegvis hjälp för att öka intresset och även behålla den. 

Det är viktigt att ledaren informerar de anställda om friskvård och företagets utbud, så att den 

anställda vet sina valmöjligheter. Handlingsplanen ska vara ett anpassat friskvårdsprogram till 

den anställda och efter dennes intressen och behov med realistiska mål.45  

                                                 
44 Granbom, s42ff 
45 Kjellman, s21ff 
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Vidmakthålla: Ibland kan det vara svårt att vidmakthålla handlingsplanen och då kan denne 

behöva lite extra motivation. Du kan öka motivation genom bland annat utmaningar, 

aktivitetsblad där de får anteckna sina prestationer, prylar att mäta sina prestationer med som 

till exempel stegräknare, samt belöningar som kan vara allt ifrån ett diplom till en ledig dag.46 

 

Uppföljning och resultat: När träningen, aktiviteten eller beteendeförändringen pågått under 

en tid är det viktigt att individen och ledaren följer upp och ser vad det gett för effekter och 

resultat. Om målen uppnåtts skapar man nya mål och höjer intensiteten. Men om individen 

misslyckats med sina mål ska denne tillsammans med ledaren gå igenom problemen och sätta 

upp nya mål eller ny handlingsplan.47  

3.7 Ledarskapsstilar 

En ledares ledarskapsstil kan påverka personalen väldigt mycket både positivt och negativt 

beroende på hur han försöker skapa arbetsglädje, motivation och gemenskap. Därför är det 

viktigt att ledarna anpassar sin ledarskapsstil efter de anställdas personligheter och behov. Det 

är inte alltid så lätt att veta hur en bra ledare ska vara och hur ledaren ska agera. Idag finns det 

dock många ledarskapskurser där man kan lära sig mera om ledarskap.48   

Det finns fyra olika ledarskapsstilar döpta utifrån det engelska ordet lead som betyder leda.  

De flesta ledare har fler än en ledarskapsstil49. 

 

Lyssna-stilen: Denna ledare lyssnar på sina anställda trots att han inte är av samma mening 

och även om den anställde blir upprörd. Denne stimulerar de anställda att komma med idéer 

och uppslag och ger de anställda ökat ansvar. Denna ledartyp har även lätt för att erkänna sina 

misstag, kan ta emot kritik och visar förståelse och omsorg för den som har problem. 

 

Team-anda-stilen: Denna ledare vill stärka team-känslan i gruppen genom att se till att de 

anställda upptäcker gemensamma intressen och använder ett fängslande språk för att skapa 

engagemang och använder ord som ”vi” för att stärka team-känslan. Denna ledare visar energi 

och engagemang för en uppgift med hjälp av kroppsspråket och kan på ett lockande sätt 

beskriva mål, visioner, nya möjligheter och skapa framtidstro. 

 

                                                 
46 Kjellman, s22ff 
47 Kjellman, s32ff 
48 http://www.aktivaskol.se/?tag=/ledarskapskurser, 2008-09-14, 10.00 
49 Berggren, Gillström, Östling, s25ff 
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Argumentera-stilen: Denna ledare ser till att komma med många idéer och förslag och driver 

dem ihärdigt även om de kan vara impopulära. De använder fakta som siffror och tabeller vid 

sina argumentationer. De försvarar sina argument tålmodigt och förbereder motargument för 

att kunna besvara invändningar och påpekar gärna andras bristande logik i deras 

argumentationer.  

 

Dirigera-stilen: Denna ledare säger till om han tycker någon gör något bra eller dåligt och 

ändvänder uttryck som skall, borde och måste. De vet precis hur de vill ha uppgifter och säger 

till alla hur de ska utföras. De sätter press på de anställda med både piska och morot och 

driver igenom sina beslut utan att rådfråga andra.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Berggren, Gillström, Östling, s25ff 
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4.0 Empiri 

I Empirin ska vi beskriva företaget och verksamheten. Vi ska redogöra 

företagets friskvårdssatsningar, hur de arbetar med anställdas hälsa samt hur 

deras ledarskap med de anställda är. I empirin ska vi även redogöra nyttjandegraden av de 

friskvårdssatsningar som företaget har.     

 

4.1 Hacksta lagret 

Hacksta lagret har funnits sedan 1975, det fungerar som centrallager för sex stycken 

distributionsenheter inom ICA och det distribueras till 750 butiker från frysen. Här jobbar ca: 

1 200-1 300 personer på en yta som är ca 100 000 kvm. Av dessa är det ungefär 700 personer 

som jobbar på lagret vilket är det område vi kommer att fokusera på då dessa har ett fysiskt 

tungt arbete och är de som mest behöver friskvårdssatsningarna. Deras arbetsuppgifter är 

bland annat truckkörning och varuhantering. Företagets producering varierar beroende på 

efterfrågan.51 Hacksta lagret befinner sig i skrivandets stund i en expansiv fas, vilket skulle 

innebära 400-600 nya jobb.52 

 

4.2 Hälsa och friskvård 

Av ICA:s arbetsmiljöpolicy framgår att arbetsmiljön är ett viktigt konkurrensmedel och en 

strategisk fråga för ICA. De strävar efter en god fysisk och psykisk arbetsmiljö som främjar 

hälsa på kort och lång sikt, samt bidrar till utveckling av medarbetare och verksamhet.  

De vill att samma höga kvalitetskrav som tillämpas på verksamhet även ska känneteckna 

arbetsmiljöarbetet. Detta genom att bland annat ha ett nära samarbete med 

företagshälsovården samt genom ett systematiskt arbete och en ständig översyn av 

arbetsredskap och metoder för att förebygga ohälsan. 

 

                                                 
51 Hacksta lagret Power point presentation, ICA, Johansson Anders, Produktionschef, Intervju, 2007-11-08, 
10.00,  
52http://www.sr.se/cgibin/isidorpub/PrinterFriendlyArticle.asp?artikel=1529758&ProgramID=112, 2008-02-
16, 10.00 
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Figur 6: Hacksta lagrets sjukfrånvaro Egen konstruktion. Johansson Anders, Produktionschef,  
Intervju, 2007-11-08, 10.00. En illustration av Hacksta lagrets sjukfrånvaro.   

 

Hacksta lagret arbetar mycket med sjukfrånvaron då de anser att den är för hög. Idag ligger 

sjukfrånvaron på 9,6 procent vilket är högt jämförelsevis med övriga lagerarbetare i landet.  

Den har dock minskat under den senaste tiden, detta med hjälp av deras metoder anser 

ledningen.53  

4.3 Hacksta lagrets förebyggande metoder 

Hacksta lagret följer de lagstadgade arbetsmiljöbestämmelserna men utöver dem satsar de 

väldigt mycket på friskvård utöver bestämmelserna. De arbetar kontinuerligt med att utveckla 

deras metoder för att skapa en friskare arbetsplats. Nedan nämns deras huvudsatsningar: 

 

Nära ledarskap: Hacksta lagret arbetar med en långsiktig strategi, där de fokuserar på nära 

ledarskap. Metoden innebär att ledarna arbetar med hanterbara grupper, mindre arbetsgrupper 

med 20 medarbetare var. Syftet med nära ledarskap, är att skapa en relation mellan cheferna 

och dess grupper. De arbetar genom att skapa dialog med de anställda och uppskattar varje 

enskild anställd. Hacksta lagrets filosofi är att om en anställd känner sig uppskattad och 

behövd på arbetsplatsen, engagerar den sig mer om sitt arbete och arbetsplatsen. För om 

denne inte känner sig uppskattad och behövd så tror arbetaren att han/hon inte kommer bli 

saknad på arbetsplatsen vid en sjukfrånvaro. De anställda har även chans här att få prata med 

deras ledare om de har några funderingar eller har något problem på arbetsplatsen. De har 

dock inga inplanerade möten, de anställda får själva ta initiativ till ett möte. Ledarna har 

däremot veckomöten då respektive produktionschef samlas med sina 20 ledare var.     

                                                 
53 http://www.ica.se, 2008-01-20, 10.00 
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Projekt "nära ledarskap" skapades för 3 år sedan och grupperna bestod av 60 anställda 

vardera. Under tre år har projektet utvecklats och idag finns det 29 gruppchefer och varje 

gruppchef har 20 medarbetare var, vilket anses vara en hanterbar grupp. Detta tog dock sin 

tid, tills de fann chefer som var anpassade till detta jobb.54    

 

Gym: De anställda på Hacksta lagret har tillgång till gym dygnet runt på arbetsplatsen, dock 

inte under betald arbetstid. Gymmet är nytt och fullutrustat. De anställda har även tillgång till 

gym och bad på Kristiansborgbadet samt Lögarängensbadet kostnadsfritt. Dessa gym/badhus 

är öppet alla dagar i veckan.55 

 

Uppvärmning: Innan varje pass har samtliga anställda på Hacksta lagret rätt till uppvärmning 

under betald arbetstid. Denna övning pågår i 5 minuter och innehåller en hel del lämpliga 

yogaövningar. Syftet med uppvärmningen är att den ska mjuka upp musklerna i kroppen för 

att på så vis minska sträckningar eller fel lyft osv.  

 

Bollhall: De anställda har full tillgång till en kostnadsfri bollhall där de kan spela fotboll, 

basket, innebandy mm. Detta för de som är sportintresserade och inte tycker om att gå på 

gym. 

 

Arbetsrotation: De anställda på Hacksta lagret ska rotera mellan olika arbetsuppgifter på 

arbetsplatsen. Syftet med arbetsrotationen är att skapa en arbetsplats som inte är monotont för 

att förebygga arbetsskador som leder till sjukfrånvaro men även för att öka kompetensen i 

företaget. 

 

Ergonomiutbildning: Alla nyanställda på företagen får ta del av en ergonomiutbildning, där 

de får lära sig hur de ska ta hand om sin kropp och hälsa. De får även lära sig hur de lyfter 

tunga lyft rätt, samt andra säkerhetsåtgärder som alla arbetare måste vara medvetna om när de 

arbetar på Hacksta lagret. Denna ergonomiutbildning är obligatorisk och utförs under betald 

arbetstid.  

 

 

 

                                                 
54 Johansson Anders, Produktionschef, Intervju, 2008-01-11, 09.00 
55 Johansson Anders, Produktionschef, Intervju, 2008-01-11, 09.00 
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Naprapat: Hacksta lagret har en egen naprapat som är tillgänglig från sju på morgonen till sex 

på kvällen varje vardag. Denna naprapat kan de anställda besöka under betald arbetstid om de 

får ont, eller skadat sig. De anställda kan även besöka denna naprapat för handledningsstöd 

om de exempelvis vill skapa ett personligt tränings- eller hälsoschema då naprapaten skapar 

ett träningsprogram eller hälsokostschema anpassat till den enskilde arbetaren efter dennes 

behov.56 

 

Massör: Hacksta lagret har även en egen massör som även denna är tillgänglig mellan sju på 

morgonen och sex på kvällen. De anställda får dock inte gå dit under betald arbetstid och de 

får dessutom betala en liten summa själva av kostnaden. En halvtimmes massage kostar 80 kr 

för de anställda. Syftet med denna massör är att de anställda ska få en chans att gå till en 

professionell massör till ett bra pris när de känner sig spända eller om de har ont i kroppen för 

att få så vis minska arbetsskador.57   

 
Kost och hälsoföreläsningar: Hacksta lagret har även kost och hälsoföreläsningar då de anser 

att kost och hälsa hör ihop och att god hälsa innebär lägre sjukfrånvaro. Därför är det viktigt 

att de anställda är hälsosamma och att de äter hälsosam kost som får kroppen att må bra.  

4.4 Effekter av dessa metoder 

Ledningen vet inte riktigt vilka effekter dessa metoder gett, men eftersom sjukfrånvaron har 

sjunkit under de 3 senaste åren, så har effekterna förmodligen varit goda. Företagets arbete 

med nära ledarskap infördes för tre år sedan och de anser att denna friskvårdssatsning har 

börjat löna sig. Hacksta lagret har dock inte utfört några större undersökningar som visar 

effekten av denna metod. De saknar även siffror på hur många som egentligen tränar och 

använder dessa hälsofrämjande metoder. Hacksta lagret vet på ett ungefär att 200 medarbetare 

deltar på uppvärmningen men har dock ingen koll på hur många som använder bollhallen, går 

på gym, använder vilorummen, massagestolen, äter hälsosamt, och hur många som tränar 

överhuvudtaget på sin fritid. Det vet dock på ett ungefär hur många som går till naprapaten 

eller massören, samt badhuset fast dessa siffror har inte nått fram till ledarna. Företagen 

räknar idag bara på direkta kostnader av sjukfrånvaron samt sjukfrånvaronivån.58 

 

                                                 
56 Johansson Anders, Produktionschef, Intervju, 2008-01-11, 09.00 
57 Johansson Anders, Produktionschef, Intervju, 2008-01-11, 09.00 
58 Johansson Anders, Produktionschef, Intervju, 2008-04-14.10.00 
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I och med att nyttjandegraden av friskvårdssatsningarna var så låg valde vi att gå vidare med 

en enkätundersökning som omfattar flera anställda. Detta för att vi ville se om den låga 

nyttjandegraden stämde in på de övriga anställda på lagret för att sedan kunna göra mera 

sannolika antaganden. Enkätundersökningen består av 65 anställda som motsvarar ca 10 

procent av de anställda och den omfattar fem olika grupperingar som i sin tur omfattar ca 15 

procent av alla grupper.  

 

4.6  Resultat av de kvantitativa enkäterna 

Vilka hälsofrämjande metoder som finns på Hacksta lagret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vår enkätundersökning ville vi främst se om de anställda är medvetna om vilka 

hälsofrämjande metoder det finns på Hacksta lagret. I undersökningen tog vi med en 

kontrollfråga, dvs. akupunktör för att se validitetsgraden på undersökningen. 14 procent 

svarade att Hacksta lagret har akupunktör vilket de inte har, men åtta (i procent) av dem säger 

dock att de även har använt metoden.  

 
Den elektroniska massagestolen var en av de metoderna som fick förvånansvärda siffror då 

endast tre procent av dem som deltog i undersökningen visste om att det existerar. De flesta 

anställda, 95 procent är medvetna om att det finns en naprapat på arbetsplatsen.  
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63 procent av dem som deltagit i enkätundersökningen vet även om att det anordnas 

turneringar på Hacksta lagret samt att de kan delta i kost och hälsoföreläsningar. 65 procent 

är även medvetna om att det finns vilorum tillgängliga för personalen. 98 procent av de 

anställda som vet om att Hacksta lagret har ett eget gym och massör. 88 procent av de 

anställda som deltagit i undersökningen uppfattar att de har arbetsrotation, och 12 procent 

håller därmed inte med. De flesta dvs. 95 procent vet även om att Hacksta lagret har 

uppvärmning på arbetsplatsen. 78 procent av de anställda är medvetna om att det finns en 

bollhall på Hacksta lagret men endast 69 procent visste att det finns ergonomiutbildningar på 

företaget, även fast ergonomiutbildningen är obligatorisk enligt Hacksta lagret.  

 

Nyttjandegraden av de friskvårdssatsningar som finns 

I enkätundersökningen frågade vi även hur många som har använt eller provat på någon/några 

av dessa metoder på Hacksta lagret. Huvudfrågan i denna uppsats är hur stor nyttjandegrad 

har Hacksta lagrets hälsofrämjande metoder. Vi valde därför att skriva upp de vanligaste 

metoderna och lät undersökningspersonerna själva kryssa i de metoderna de använt en eller 

flera gånger. Vi valde att ta med kontrollfrågan även denna gång, dvs. akupunktör.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkätundersökningen visade att endast två procent av de anställda har använt den 

elektroniska massagestolen, medan 60 procent av de anställda har besökt Hacksta lagrets 

naprapat.  

34%

43%

8%

66%

40%

29%

51%

35%

8%

28%

60%

2%

0% 20% 40% 60% 80%

Ergonomiutbildning

Bollhall

Akupunktur

Morgonuppvärmning

Arbetsrotation

Massage

Gym

Kost och hälsoföreläsningar

Vilorum

Turneringar

Naprapat   

Elektronisk massagestol

Vilka metoder har du använt?



 

28 proc

anordna

tillgäng

hälsofö

de anstä

procent 

sker i f

procent 

har besö

fast den

 

Förra fr

bollhall

valde at

nästan a

gratis g

visade 

gånger 

tränar 1

29 proc

13 proc

gånger i

 

Bollhall

komplem

tycker o

sju proc

veckan,

månade

använde

 

 

 

cent av de 

ats på Hack

ligt dygnet

reläsningar

ällda som de

har vid någ

företaget. 6

anser att d

ökts av 43 p

nna är obliga

rågan i enk

en eller del

tt fråga om 

aldrig, även

gym dygnet

även att 

eller mer i 

-2 gånger i

cent tränar 

cent tränar

i månaden. 

len som 

ment till gy

om att gym

cent använd

 16 procen

en och de

er den nästa

anställda h

ksta laget m

t runt. Dr

r har även g

eltagit i und

got/några ti

6 procent a

e varit hos 

procent med

atorisk.  

kätundersök

ltagit i upp

detta i unde

n fast de ha

t runt. Und

16 procen

veckan och

 veckan. De

regelbunde

r då och d

 

anses vara

ym för dem

mma. Det vis

der den fler

nt en till tv

e övriga 7

an aldrig.   

har någon/n

men endast 

rygt hälften

gått på en så

dersökninge

illfällen bes

av de interv

företagets a

dan ergonom

kningen vis

värmningen

ersökningen

ar tillgång ti

dersökninge

nt tränar tr

h 13 procen

et betyder a

et och övrig

då, dvs. 1-

a ett s.k.

m som inte

sade sig att

ra gånger i

vå gånger i

78 procent

33 

16%

några gånge

åtta procen

n av dem 

ådan, dvs. 3

en har använ

sökt massör

vjuade har 

akupunktör 

miutbildning

ade inte hu

n. Vi ansåg

n. Det visad

ill 

en 

re 

nt 

att 

ga 

-2 

 

 

t 

 

 

t 

13%

13%

Hur ofta a

2%5%

er deltagit p

nt har använ

som vet 

35 procent a

nt Hacksta l

en och 40 p

medverkat 

även fast d

gen endast h

ur ofta de 

g dock att d

de sig att 59

%

16%

Hur oft

anväder du 

78%

på en av d

nt vilorumm

om att de

av 65 procen

lagrets gym 

procent ans

i uppvärm

det saknas e

har besökts

anställda tr

detta var en

9 procent av

59%

ta tränar du p

bolhallen?

Aldrig/

1-2 gg

1-2 gg

3 ggr e
veckan

de turnering

met även fa

et finns k

nt. Drygt hä

dvs. 51 pro

er att arbets

mningen me

en sådan. Bo

 av 34 proc

ränat på gy

n relevant fr

v de anställd

på gym?

Aldri
aldrig

1-2 g

1-2 g

3 gg
veck

nästan aldrig

r i månaden

r i veckan

eller mer i
n

gar som 

st det är 

kost och 

älften av 

ocent. 29 

srotation 

edan åtta 

ollhallen 

ent även 

ymmet, i 

råga och 

da tränar 

g/nästan 
g

ggr i månaden

ggr i veckan

r eller mer i 
kan



 

Hacksta

uppvärm

därmed 

vet do

medverk

därför t

nästan 

oftast på

det 45 p

åtta pro

 

Resultat

de närm

ledarska

mellan 

dirigera

procent 

procent

Det end

resultate

uppfatta

de övrig

 

 

 

 

 

a lagrets 

mning ger 

mycket pe

ock inte 

kar på upp

ta reda på

hälften av 

å uppvärmn

procent som

cent medve

tet av hur d

maste chef

apsstilar de 

team-anda

ar. Samtlig

medan lys

.  

da klara sa

et från en 

ades ha stile

ga gruppern

ledning an

resultat och

engar på de

exakt hur 

pvärmninge

å det. Det 

alla anstäl

ningen men 

m nästan ald

erkade iblan

de anställda

ferna är o

har var gan

a, debatter

ga låg p

ssnar stilen

ambandet vi

specifik led

en lyssnarst

na.  

nser att d

h de spend

enna metod.

många 

en och vi v

visade sig

llda medve

trots det så

drig deltar ä

nd.   

a anser att 

och vilka 

nska jämn 

rar samt 

å 30/31 

n fick 56 

i såg var 

dare som 

tilen och tea

34 

45

deras 

derar 

. De 

som 

ville 

g att 

erkar 

å var 

även fast de

am-anda stil

Vilka

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

L

8%

5%

H
u

e får lön und

len var att d

a/vilket altern

56%

Lyssnar Te

4

%

Hur ofta går
uppvärmnin

der uppvärm

deras träning

nativ passar b

31%

eam-anda D

47%

r du på 
ngen?

mningen. D

gsnivå var h

bäst in på din

30%

Debatterar

Ja oftast

Ibland

Nästan 
aldrig

De övriga 

högre än 

 chef

31%

Dirigerar



 

35 

5.0 Analys 

I detta kapitel behandlar vi all information som tidigare förekommit i uppsatsen och genomför 

en analys på detta. Vi kommer även att komma med förändringsförlag som företaget kan 

använda sig av i framtiden.   

 

 

 

5.1 Analys av enkäterna och intervjuerna 

Både enkätundersökningen och intervjuerna visade i helhet en låg nyttjandegrad av Hacksta 

lagrets friskvårdssatsningar. Väldigt få av de anställda är fysiskt aktiva regelbundet med tanke 

på alla förutsättningar de har och detta är mycket negativt då de har ett fysiskt tungt arbete 

och behöver stärka musklerna för att inte få belastningsskador  

 

Vår undersökning har även visat att informationsflödet om alla metoder inte varit så bra.  

Många av de anställda visste inte ens om alla friskvårdssatsningar företaget har och vad de 

erbjuder sina anställda. Dessa siffror borde ligga på hundra procent då alla inom företaget bör 

vara medvetna om vilka förutsättningar det finns för att förbättra hälsan. De flesta anställda är 

dock medvetna om Hacksta lagrets största friskvårdssatsningar såsom gymmet, bollhallen 

samt uppvärmningen. Därför är det viktigt att alla anställda får ta del av friskvårdssatsningar 

företaget har så de kan dra nytta av dessa.  

 

I vår enkätundersökning ville vi främst se ifall de anställda är medvetna om vilka 

hälsofrämjande metoder det finns på Hacksta lagret. I undersökningen tog vi med en 

kontrollfråga, dvs. akupunktör för att se validitet graden på undersökningen. 14 procent 

svarade att Hacksta lagret har akupunktör vilket de inte har, men åtta (i procent) av dem säger 

dock att de även har använt metoden. Detta kanske beror på att de har besökt en akupunktör 

och trott att det varit Hacksta lagrets egen akupunktör. Därför räknar vi med att ca 6 procent 

har antingen varit slarviga och deras enkäter stämmer inte helt eller att dessa 6 procent har fått 

felaktig information från kollegor eller bara själva antagit det.  

 

Det mest förvånansvärda i enkätundersökningen var att endast två procent av de anställda har 

använt den elektroniska massagestolen, vilket är oerhört lite. Med tanke på att endast tre 

procent vet om att det överhuvudtaget finns elektronisk massagestol så är det ganska många 

som använt den, dvs. två tredjedelar. Om fler visste om massagestolen skulle 
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användningsgraden förmodligen vara högre. Detta är även i stort sett gratis för arbetsgivaren. 

Till skillnad från massagen så behöver Ica Hacksta inte ha någon extra anställd för att utföra 

massagen i massagestolen, därför bör det vara av stor vikt att personalen vet om denna.   

 

60 procent av de anställda som deltog i enkätundersökningen har besökt Hacksta lagrets 

naprapat. Även om nyttjandegraden är relativt hög så behöver det inte vara positivt. I detta 

fall kan det tolkas som att många av de anställda har olika sorters skador och besöker därmed 

naprapaten. Därför är det även här viktigt att de anställda använder de förebyggande 

friskvårdssatsningarna för att minska smärta och skador.   

 

Hacksta lagret har vilorum som är tillgängliga dygnet runt för de anställda, med endast åtta 

procent har någon gång använt vilorummet även då 65 procent vet om att det finns vilorum. 

Men kanske de som är slitna och känner sig lite sjuka, åker hem och sjukanmäler sig istället 

för att använda vilorummet till huvudvärken gått över till exempel.   

 

Drygt hälften av dem som vet om att det finns kost och hälsoföreläsningar har även gått på 

en sådan, dvs. 35 procent av 65. Alla anställda borde veta att det existerar sådana 

föreläsningar och flera borde vara intresserade av kost och hälsa som är ett hett ämne i dagens 

samhälle.  

 

Hälften av de anställda som deltagit i undersökningen har använt Hacksta lagrets gym och 

nästan alla vet att lagret har ett gym. Det finns dock en stor skillnad på om du tränar 

regelbundet eller någon gång då och då. Det intressanta i detta fall blir hur ofta de anställda 

tränar på gym överhuvudtaget oavsett vilket gym. Det visade sig att 59 procent av de anställda 

tränar nästan aldrig, vilket är väldigt negativt. Med tanke på att de anställda har tillgång till 

gratis gym dygnet runt borde de träna mera. Undersökningen visade att 16 procent tränar tre 

gånger eller mer i veckan och 13 procent tränar 1-2 gånger i veckan. Det betyder att 29 

procent tränar regelbundet och övriga 13 procent tränar då och då, dvs. 1-2 gånger i månaden. 

Vi har även sett tydliga samband mellan dessa 29 procent då de var mer medvetna om 

företagets friskvårdssatsningar och utnyttjade dessa mera.    

 

Hacksta lagrets ledning anser att deras uppvärmning ger resultat och de spenderar därmed 

mycket pengar på denna metod. Det visade sig att nästan hälften av alla anställda medverkar 

oftast på uppvärmningen. Kanske på grund av att de får medverka på betald arbetstid. Men 
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trots det så var det 45 procent som nästan aldrig är med på denna uppvärmning även fast de 

får lön under uppvärmningen. De övriga åtta procent medverkade ibland.   

Uppvärmningen är otroligt viktigt för människor med ett fysiskt tungt jobb. Därför är det 

oroande att knappt hälften utnyttjar denna möjlighet kontinuerligt. De anställda är medvetna 

om att denna resurs finns men de verkar inte ha tillräcklig vetskap i hur bra det egentligen är 

att värma upp kroppen innan arbetet. Denna satsning är även gratis och utförs under betald 

arbetstid vilket gör det ännu mer märkligt att inte flera medverkar. Här måste ledningen 

informera de anställda genom ergonomiutbildningar eller genom annan informationskanal hur 

viktigt det är att vara uppvärmd innan det fysiska arbetet. Det är även viktigt för ledningen att 

de anställda medverkar då skaderisken minskar vilket leder till en minskad sjukfrånvaro. 

 

Bollhallen som anses vara ett s.k. komplement till gym för dem som inte tycker om att gå på 

gym. Det visade sig att sju procent använder den flera gånger i veckan, 16 procent en till två 

gånger i månaden och de övriga 78 procent använder den nästan aldrig eller aldrig.  Även om 

bollhallen inte ger lika mycket fysiska resultat som gym då de inte tränar alla muskelgrupper i 

kroppen som de gör på gym, så ger det goda resultat och förbättrar hälsan. Inte nog med att 

det förbättrar hälsan så ökar även tillhörigheten och gemenskapen då de anställda tränar i 

grupper. Men sju procent som motsvarar ca 45 anställda på lagret är inte så många, De borde 

locka de övriga att spela lite boll också.  

28 procent av de anställda har någon/några gånger deltagit på en av de turneringar som 

anordnats på Hacksta laget. Med tanke på att de är flest unga killar som jobbar på lagret 

siffran lite låg men samtidigt var det bara 63 procent som visste om att det ens anordnades 

turneringar på lagret, vilket betyder att ca 44 procent av dem som vet om dessa turneringar har 

deltagit en eller flera gånger.  

 

Resultatet av hur de anställda uppfattar deras närmaste chefs ledarstil var lite svårare att tyda 

eftersom de kunde välja att kryssa i flera svarsalternativ. Det var även variation i de olika 

grupperna. Lyssnarstilen var den som dominerade medan de tre andra stilarna (team-anda, 

dirigerar, debatterar) låg på nästan samma nivå. Det enda klara sambandet vi såg var resultatet 

från en specifik ledare som uppfattades ha stilen lyssnarstilen och team-anda stilen var att 

deras träningsnivå var högre än de övriga grupperna. Detta bekräftar det vi trodde att de 

anställda blir mer motiverade om chefen lyssnar och stärker team-andan.  
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5.2 Strategier till en friskare arbetsplats på Hacksta lagret 

5.2.1 Förändringsförslag till lagom arbetsbelastning 

Produktionschefen på Hacksta lagret sade att de anställda arbetade med växlande 

arbetsuppgifter då de ständigt utförde arbetsuppgifterna under arbetsrotation. Även om de 

flesta tyckte att det fanns arbetsrotation på arbetsplatsen så var det ett fåtal som inte tyckte det 

och därför borde detta åtgärdas. Detta kan göras genom att ledarna har kontroll över 

arbetsrotationen och skapar scheman där de håller uppsikt på personalen och deras 

arbetsuppgifter och ser till att de växlar emellan dem. Vid arbetsrotation kan 

tillhörighetsbehoven enligt Maslow stärkas då de anställda får testa på att arbeta på flera 

områden med olika människor. Här kan nya relationer skapas då de sociala banden kan 

stärkas samt gemenskapen på arbetsplatsen. Men införande av arbetsrotation kan även stärka 

trygghetsbehoven hos de anställda då de kan och bör uppleva att växlande arbetsrörelser 

minimerar riskerna för utsatt hälsa. Om de skulle införa detta så är det mycket viktigt att de 

betonar att det är för de anställdas skull de gör detta, för annars finns risken att de anställda 

anser sig övervakade. 

5.2.2 Förändringsförslag till inflytande samt delaktighet 

För att få de anställda att känna sig mer delaktiga i hälsoarbetet kan de skapa en arbetsgrupp 

som fungerar som en idrottsförening som anordnar olika aktiviteter såsom turneringar och 

andra önskemål som personalen har angående friskvårdssatsningarna på företaget. Denna 

idrottsförening ska bestå av ett fåtal personer som har ett genuint intresse för idrott.  

Detta stärker även tillhörighetsbehoven enligt Maslow hos människan då de har en chans att 

uttrycka sig och komma med förslag. Här ökar även gemenskapen hos de anställda då olika 

relationer och sociala band skapas. Maslows uppskattningsbehov kan även stärkas vid en 

delaktighet i en idrottsförening då medlemmarna kan uppleva status samt respekt.  

5.2.3 Förändringsförslag till ökad friskvård 

För att förbättra friskvården på företaget kan företaget genomföra följande förändringar: 

  

• Ledarna kan anordna olika tävlingar för att öka motivationen som i sin tur ökar 

friskvården. Exempel på tävling kan vara en stegräknartävling där de i lag ska gå så 

många steg som möjligt. Laget med flest steg vinner en gåva som ökar den yttre 

motivationen som till en början enligt ”motivationsstegen”. Med tiden kommer den inre 
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motivation också att öka då lagens tävlingsinstinkt ökar. Den yttre motivationen dvs. 

gåvan kommer att hamna i bakgrunden. Inre belöningar fungerar bättre i längden än 

yttre. Men ibland behövs dock yttre belöning för att kunna väcka den ”latenta 

motivationen” hos människan som exempelvis gåvan i vår stegräknartävling. Tävlingen 

kan förslagsvis pågå i sex månader. Denna metod stödjer aktivitetsmotiven genom 

rörelsebehovet, prestationsmotivet genom att individen själv påverkar dennes resultat 

och att de ser ett konkret resultat. I tävlingen kan det även ges extra steg för 

gymaktiviteter, tex.  7500 steg för en timmes gymaktiviteter. Detta för att få personalen 

att bygga upp muskler för att minska belastningsskador av de fysiskt tunga 

arbetsuppgifterna. För att öka tävlingsinstinkten och den yttre motivationen ännu mera 

så kan de ha en anslagstavla där ställningen för de olika lagen redovisas. En sådan 

tävling skulle även kunna öka tillhörighetsbehoven enligt Maslow genom ökad 

gemenskap, delaktighet samt harmoni på företaget. 

 

• Ett annat exempel är att införa en årlig turnering på lagret där de tävlar med sin egen 

arbetsgrupp. Till denna turnering ska det vara lätt att anmäla sig och alla ska ha en chans 

att få vara med. Turnering är mest tänkt för att öka gemenskapen i grupperna men även 

för att de ska ”få upp ögonen” för bollspel. Men även denna metod stödjer aktivitets- 

och prestationsmotivet enligt motivationsstegen. 

Vinnarna kan förslagsvis få en varsin trofé och en middag tillsammans. Middagen blir 

som en yttre belöning men själva fokusen kommer att ligga på gemenskapen som lagen 

upplever under turneringen samt under aktiviteterna som lagen utför både före, under 

och efter turneringen. Därmed blir själva gemenskapen och nöjet själva fokusen i 

middagen. Både stegräknartävlingen och turneringen kan med fördel anordnas av 

idrottsföreningen och båda stärker även tillhörighetsbehoven enligt Maslow. 

 

• Gymkort kostar en hel del för företag och Hacksta lagret som redan har ett gym bör inte 

erbjuda gymkort på utomstående gym om de anställda inte utnyttjar kortet. Anledningen 

till det är för att företaget inte ska spendera massa pengar på gymkort som inte används 

som många företag tenderar att göra. Men de kan däremot erbjuda de anställda som 

tränar mer än två gånger i veckan på utomstående gym, gratis eller subventionerat 

gymkort på det träningsstället. Detta för att belöna de aktiva anställda som vill träna på 

andra gym som kanske erbjuder mer lockande redskap eller träningspass som passar den 

anställdas preferenser mera eller ligger nära den anställdes bostad.  
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Detta kommer även att öka utbudet av tränings möjligheter ännu mer för de anställda 

och bli som en yttre motivation för de anställda som inte tränar aktivt. Yttre motivation 

kommer med tiden att kunna väcka den inre enligt motivationsstegen. Metoden kommer 

dock inte att ses som en yttre belöning med syfte att öka den inre för dem som redan 

tränar aktivt eftersom dessa anställda förmodligen redan har skapat en inre motivation.  

Metoden kan även stärka uppskattningsbehoven enligt Maslow då de anställda som 

belönas upplever status, respekt från själva företaget och kanske även sina medarbetare.  

5.2.4 Förändringsförslag till konstruktivt ledarskap – förbättra ”nära ledarskap” 

När vi analyserade den totala träningen där bollhall, gym samt övrig träning ingick visade det 

sig att det inte var så många som tränade över huvud taget. Ledarna borde vidareutveckla sitt 

arbete inom ”nära ledarskap” för att främja företagshälsan. Anledningen till att det är så få 

som är fysiskt aktiva kan bero på att de anställda inte känner sig motiverade till träning. För 

de flesta människorna borde vilja träna med tanke på alla goda effekter träning medför men 

många saknar den inre motivationen och kanske väljer att göra annat på sin fritid. Därför är 

det viktigt att ledarna skapar eller tar fram den ”inre motivationen” hos de anställda och få 

dem att engagera sig mer i sin hälsa.  

 

Detta kan ledarna öka genom den yttre motivationen som med tiden kan utvecklas till en ökad 

inre motivation enligt motivationstrappan. Genom ett konstruktivt ledarskap då du 

uppmuntrar dina anställda till ökad träning och förbättrad hälsa kan du förändra 

företagshälsan och skapa en hälsosam personal. Dels är det viktigt att du förbättrar 

kommunikationen mellan ledarna och de anställda. Självklart kommer detta att kräva en hel 

del tid vilket även kommer att kosta företaget, då tid är pengar, men i det långa loppet 

kommer detta att bidra till bättre delaktighet, ökad arbetsglädje, ökad motivation som kommer 

att bidra till en ökad hälsa. Men arbetsledarna/cheferna kan däremot minska denna kostnad då 

de kan utnyttja tiden så bra som möjligt genom att vid låg säsong då produktionskapacitet är 

låg, se till att ta de enskilda samtalen vid sådana tillfällen.  Se bilden nedan som visar en 

illustration av tidsfördelningen.  
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• Vid dessa samtal ska ledaren ta reda på den anställdes tidigare kunskaper om 

friskvårdssatsningarna på företaget och om personlig hälsa.  

 Det är här viktigt att ”ta fram” den anställdas inre motivation, viljan och vetskapen att ta 

sig upp ett steg i Maslows trappa, och skapa realistiska mål som den anställda kan uppnå 

inom ett par månader. Detta för att om de skapar för höga mål som inte kan uppnås eller 

som tar för lång tid att uppnå så kommer motivationen förmodligen att avta efter en tid 

då den anställda inte märker några resultat. Det är viktigt att ledarna följer 

motivationsprocessen och dess steg mer eller mindre. För anställda som redan är fysiskt 

aktiva och har den inre motivationen behövs det kanske inte så djupgående genomgång i 

alla stegen, men dock viktigt att även dessa skapar mål. 

 

• Det är även viktigt att ledarna kommer fram med olika förändringsförslag, dvs. olika 

metoder till hur den anställda ska gå tillväga för att uppnå sina mål. Tillsammans med 

den anställda ska de här utforma ett individanpassat program efter dennes behov, mål 

och förutsättningar. Individanpassat program är mer lämpligt och har en större effekt 

enligt oss då de skapas efter egna intressen istället för att få någon att göra något 

han/hon inte ens tycker om att göra. I detta steg kan ledaren erbjuda små belöningar vid 

olika steg, detta kan ju exempelvis vara ett gymkort som vi tidigare nämnde. 

 

• Uppföljning av målen är viktigt, detta både för att ledaren ska kunna hjälpa till och veta 

hur den anställda ligger till med sina mål men främst för att den anställde själv ska 

kunna se sina resultat och hur långt de har till att uppnå målen. Därför är det viktigt att 

ledaren antecknar under dessa individuella samtal för att sedan kunna göra uppföljning 

tillsammans med den anställda och se hur målen uppnåtts och arbeta efter resultaten. 
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Ifall den anställda uppnått de målen som ställs och ledaren erbjudit någon form av 

belöning, så är det mycket viktigt att belöningen utdelas. Detta för att utebliven belöning 

är den näst sämsta formen av motivation enligt motivationsstegen och personen kan bli 

omotiverad vid den uteblivna belöningen.     

5.2.5 Förändringsförslag till ökade kunskaper  

Det är en ledares uppgift att motivera de anställda att ta del av alla friskvårdssatsningar genom 

olika åtgärder.  

 

• Ledarna bör göra en rundtur med alla de nyanställda och ”framtida nyanställda” där de 

visar var lokalerna till deras nuvarande friskvårdssatsningar befinner sig. Men eftersom 

undersökningen visade att även de som har jobbat på lagret länge inte vet om alla 

friskvårdssatsningar så bör även dessa anställda informeras om detta. 

 

• Därför kan de även skapa en hälsodag med små utbildningar och föredrag om 

arbetsmiljö, ergonomi och hälsa. Denna dag kan de även erbjuda de anställda att få en 

betald friskvårdstimme då de anställda får prova på de olika friskvårdssatsningarna då 

det organiseras lite turneringar i bollhallen och så kan de även prova på gymmet, 

naprapaten, massören osv.  Intresset kan öka då de anställda får mer kunskaper om hur 

de ska träna och hur de kontaktar tex. naprapaten och massören vid behov. Intresset för 

hälsa kan även öka vid information om hur den fysiska hälsan påverkar kroppen och den 

psykiska hälsan. Ledarna kan även göra ovan nämnda rundtur denna dag då alla 

anställda tar del av informationen. Syftet med dessa två förslag är att förbättra 

informationsflödet inom företaget gällande friskvårdssatsningarna. En hälsodag kan 

förändra mycket gällande företagshälsan då personalen blir mera medvetna om frisk- 

och hälsovård. Personalen kommer även att se olika möjligheter till hur de kan uppnå 

olika behov de har som Maslow talar om.  

5.2.6 Förändringsförlag till ledarskapsstilar  

Alla människor är olika och behöver ledas på olika sätt, därför är det viktigt att ledaren 

anpassar sig efter individerna och deras personligheter vid ledning av sin grupp. När vi 

analyserade våra enkäter och intervjuer såg vi samband mellan de anställda som hade en 

ledare med ledarskapsstilen lyssna. Dessa anställda visade sig vara mera fysiskt aktiva än de 

anställda som har en ledare med dirigera och debattera stilen.  
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Vi anser att en dirigerande och debatterande chef har svårare att motivera sina anställda därför 

ska cheferna försöka att få gruppcheferna att ha mer team-anda och lyssna mer på sina 

anställda. Detta kan gruppcheferna få genom att införa individuella möten med de anställda 

där de står i fokus och hon/han kan framföra sina åsikter utan att riskera att det blir negativ 

stämning om han har något negativt att säga. För att detta ska kunna fungera måste 

gruppcheferna vara bra på att lyssna och ta kritik och även att ge motivation till sina anställda. 

Det är väldigt viktigt att kommunikationen mellan ledare och anställd fungerar bra här. Men 

alla ledare är olika och därför är det viktigt att man väljer ledare med personligheter som 

passar för jobbet. Ledarna bör även hjälpa varandra under sina veckomöten med cheferna. 

Man skulle även kunna skicka ledarna på kurser där de får lära sig hur man leder en grupp.  

5.3 Förslag till fortsatta studier 

Denna studie kan vidareutvecklas genom att införa våra förändringsförslag och ser hur det 

påverkar företaget ekonomiskt. Där kan kostnaderna undersökas och jämföras om det minskar 

sjukfrånvarokostnaderna mot kostnaderna för hälsa och friskvård. Då kan även andra aspekter 

räknas med såsom ökad produktivitet, effektivitet osv. Undersökningen kan genomföras 

exempelvis genom av den s.k. ballongmodellen.   
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6.0 Slutsats 
 

I det sjätte och sista kapitlet kommer vi att redogöra uppsatsens slutsats där vi kommer att 

beskriva vad vi kommit fram till då vi vill uppfylla syftet. 

 

Syftet med uppsatsen är att granska företagets åtgärdssatsningar samt nyttjandegraden av 

dessa, för att därefter kunna förbättra nyttjandegraden av friskvårdssatsningarna genom ökad 

motivation och ökad kommunikation från ledarna.  

 

Det räcker inte med att företag bara erbjuder de anställda olika friskvårdssatsningar även om 

det skapar bra förutsättningar. Det är även viktigt att de anställda informeras samt utbildas om 

vilka möjligheter och förutsättningar de har samt vilka effekter dessa möjligheter dvs. 

friskvårdssatsningarna kan skapa. Därför är det viktigt att ledarna skapar rutiner på 

arbetsplatserna där de ser till att de anställda samarbetar och motiverar varandra för att skapa 

en friskare och hälsosammare arbetsplats. Ledarna måste vara med och engagera sig i de 

anställdas hälsa samt motiveringen kring hälsan då deras hälsa påverkar arbetet. Det finns 

ingen mening att ha en massa olika friskvårdssatsning om de anställda inte vet om dessa eller 

om de inte utnyttjar dessa.  

 

Hacksta lagret bör därför förbättra arbetet med deras nuvarande projekt ”nära ledarskap”. Det 

är viktigt att företaget och ledarna förbättrar informationsflödet till en början för att därefter 

utveckla arbetet inom nära ledarskap. Detta genom förbättrad kommunikation mellan ledarna 

och de anställda, samt ökad delaktighet för de anställda.  

Det finns en mängd olika förslag och metoder till hur Hacksta lagret kan förbättra 

ledarskapsarbetet inom företaget. Vi har kommit fram till en del förslag som vi tror kan 

fungera för Hacksta lagret samt för andra företag med liknande arbetsuppgifter.   
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Bilaga 1 
 
 
   
  Enkätundersökning 
 
  Ålder? _______ år 
 
  Kön? 
  Man Kvinna 

 
 
  1. Hur länge har du jobbat på företaget? 
 
  Mindre än 1 år 1-3 år Mer än 3 år 
 
 
 
  2. Vilka förebyggande metoder finns på Hacksta lagret? 
 
  Ergonomiutbildning Bollhall Akupunktur    Uppvärmning           Naprapat        
  
 
 
  Arbetsrotation Massage      Gym Kost och hälsoföreläsningar  
 
 
  Vilorum  Turneringar  Elektronisk massagestol 
       
       
 
 
 
 
 

  Annat:________________________________________ 
 
 
  3. Vilka av dessa metoder har du använt på Ica Hacksta lagret? 
 
  Ergonomiutbildning Bollhall Akupunktur     Uppvärmning           Naprapat        
  
 
 
  Arbetsrotation Massage      Gym Kost och hälsoföreläsningar  
 
 
  Vilorum  Turneringar  Elektronisk massagestol 
       
       
 
 
 
 
 

  Annat:________________________________________ 
 
 



 

 

      
 
  4. Hur ofta går du på gym? 
  Aldrig/nästan aldrig          1-2 ggr i månaden      1-2 gång i veckan     3 ggr eller mer i veckan 
 
 
  5. Vart brukar du gå på gym? 
  Hacksta lagrets gym            Nautilus                       N´joy                       Feelgood 
 
 
 
  Annan träning:________________________________ 
 
 
  6. Hur ofta utnyttjar du bollhallen i byggnaden? 
  Aldrig/nästan aldrig        1-2 ggr i månaden        1-2 gång i veckan     3 ggr eller mer i veckan 
 
 
 
  7. Brukar du vara med på uppvärmningen?  
 
  Ja oftast Ibland Nästan aldrig 
     
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 
 
 

Intervjufrågor till anställda på Ica-lagret i Hacksta: 
Tycket du att företaget bryr sig om er hälsa? 

Känner du dig viktig på företaget? 

Känner du att du får vara med och bestämma på företaget? 

Vad har du för relation med din närmaste chef/ledare? 

Skulle du vilja förbättra din relation med din ledare? 

Känner du dig hörd, uppskattad, viktig? 

Vilken ledarskapsstil anser du att din chef har? 

Går du på uppvärmningen? Varför/varför inte?  

Tycker du att du har blivit välinformerad om de friskvårdssatsningarna som finns? 

Använder du de friskvårdssatsningarna som finns? Hur ofta? 

Motiverar ledarna dig till att ta hand om din hälsa? Hur då, utveckla? 

Hur mycket är du sjuk i snitt per månad? 

När du är sjuk, går du till jobbet eller stannar du hemma? 

Har du någon gång stannat hemma även fast du har kunnat gå till jobbet? 

Om det skulle finnas utvecklingsmöjligheter inom företaget skulle du anstränga dig mera då?  

Om det skulle finns ett bonussystem, dvs. en resa. Skulle du vara mindre sjuk vid ett s.k. 

bonussystem? 

Vad för sorts av bonussystem skulle kunna påverka dig mest så du anstränger dig att gå till 

jobbet ständigt; pengar, resa, utbildning för bättre position, rikskuponger, kryssning.

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3 
 
 
Intervjufrågor till Anders Johansson, produktionschef på Ica-lagret i 
Hacksta: 
 
Vilka är dina arbetsuppgifter? Är de desamma som när du tillsattes? 

Hur ser er organisationsstruktur ut? 

Vilka arbetsuppgifter har lagerarbetarna? 

Hur stor är variationen i medarbetarnas arbete? 

Hur ser er sjukfrånvaro ut idag och ett par år tillbaka? 

Varför tror ni att sjukfrånvaron är så hög? 

Vilka friskvårdssatsningar har Hacksta lagret, hur länge har ni haft dem? 

Hur tänkte ni (vilka mål hade ni) med dessa åtgärder? 

Var det några åtgärder som ni hade tänkt genomföra med som inte blev av? 

Är de anställda delaktig i friskvårdssatsningarna?  

Vilken effekt ger dessa friskvårdssatsningar?  

Vill ni förbättra friskvårdssatsningarna, hur, vad är målen? 

Är de anställdas hälsa viktigt för er, varför?  

Vad gör en ledare när dess anställd är sjuk? 

Vad var tanken med att ringa hem till medarbetarna när de är sjuka? 

Hur arbetar ledarna med motivationsökning i samband med träning för de anställda?  

Utbildar ni era ledare? 

Uppfattar du att medarbetarna tar ansvar för sin egen hälsa? 

Hur fungerar relationerna mellan ledare och anställd? 

Vill ni att ledarna ska förbättra relationen med de anställda i sin grupp? 

Får de anställda vara med och bestämma på företaget? 

Vilka möjligheter finns det för medarbetaren att utvecklas i sitt arbete? 

Kontrolleras ledarskapet isåfall varför/varför inte?  

Vad har ni för framtidsplaner? 

Vilka förbättringar kan göras för att få ner sjukskrivningarna ytterligare? 

 
 
 
 
 
 



 

 

Ämnesområden som vi diskuterade under intervjuerna: 
 

• Organisationen 

• Arbetsuppgifter 

• Företaget 

• Friskvårdssatsningar 

• Deltagandet i friskvårdssatsningarna 

• Anställdas hälsa 

• Ledarskapet 

• Engagemang kring hälsan 

• Hantering av nyanställda 

• Projektet nära ledarskap 

• Motivation 

• Utvecklingsmöjligheter 

• Ev. bonussystem 

• Framtidsplaner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 4 
 
Ica Hacksta organisationsschema, företagsdokument 
 

 

Chef Lager 
IN 

Per Sandberg 

Chef Lager 
UT 

Fredrik 
Wedelstam 

Chef 
Produktions-

support 
Mattias Åhlin 

Logistikchef 
Anders Nilsén 

Driftchef 
Logistik 

 Rikard Borg 

Produktions-
chef Exp 

Patrik Enberg 

Produktions-
chef Exp 
Cathrine 
Mellgren

Produktions-
chef Exp/Utl 

Anders 
Johansson 

Produktions-
chef Frys  

Fredrik 
Hagman 

Gruppchefer med 
20 arbetare var

Gruppchefer 
3 tjänster 

Gruppchefer 
3 tjänster 

Gruppchefer med 
20 arbetare var

Gruppchefer med 
20 arbetare var

Gruppchefer med 
20 arbetare var


