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Abstract 

The aim of this study was to get a deeper understanding of how employees at NCC 

Construction Sverige AB experience health promotion activities. The purpose was to identify 

and uncover the process of meaning constitution concerning health promotion within each 

subjective individual. To achieve this deeper understanding the participants were asked to 

answer a carefully formulated phenomenological question in a self-report. The received 

reports where analysed according to the method of Meaning Constitution Analysis. The result 

showed that both office workers and construction workers exclusively refer health promotion to 

bodily functions even though there where some differences in type of activity they focused. The 

centre of attention in the construction worker reports was massage whereas office workers 

discussed several different fitness activities. An interesting finding is that the employees were 

focused on what NCC could do for them and only a couple of the report writers expressed that it 

is in their own interest to take benefit of the company’s health program. The construction workers 

seemed anxious about whether a change in the health promotion program would affect them 

negatively. The office workers on the other hand were more concerned about how the program at 

NCC could be improved.  
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Inledning 

”Ni börjar väl dagen med morgonuppvärmning?!” 

Ovanstående fråga riktas till de anställda på NCC. Den ställs av NCCs friskvårdsamordnare 

då företaget anser att personalen är den viktigaste resursen och att: fungerar inte kroppen så 

fungerar inte knoppen (NCC, 2005)! 

Friskvård är ett aktuellt ämne och har så varit under ett antal år. Många företag satsar på 

friskvård som ett led i att minska sjukskrivningar och öka personalens hälsa. Det anordnas 

stegtävlingar, föreläsningar om stress och rökavvänjning, etc. Även staten drar sitt strå till 

stacken, bl.a. genom att subventionera gymkort och andra enklare träningsformer. 

Satsningar i all ära, men vad tycker personalen? Innebär begreppet friskvård samma sak för 

alla människor? Mår vi bra av samma saker? Varför vill eller vill vi inte röra på oss? 

Definitionen av friskvård är enligt nationalencyklopedin, en samlingsbenämning på sådana 

åtgärder som stimulerar individen till egna aktiva insatser i hälsobefrämjande syfte 

(Nationalencyklopedin, 2006). 

Vi som skrivit uppsatsen tycker att ämnet friskvård är intressant ur flera perspektiv. Dels vill 

vi helt enkelt att människor ska må bra och att företag främjar människors hälsa och arbetar 

aktivt med friskvård är därför både intressant och viktigt. Dels tror vi att personal som mår 

bra, med största sannolikhet också utför ett bättre och effektivare arbete.  

Vi känner av egen erfarenhet att vi mår bättre och upplever ett själsligt välbefinnande då vi 

äter sunt, motionerar, har en social samvaro och ger oss tid till återhämtning. Dessutom ser vi 

som blivande personalvetare en fördel i att ha en god förståelse för vilka faktorer som har 

betydelse för att personalen ska känna sig motiverad till att hålla sig i god kondition och tänka 

på sitt välbefinnande.  

Syfte 

Syftet med studien är att få en större förståelse för hur NCCs anställda upplever friskvården 

på företaget. Vad är det för något som är bra, och vad kan förbättras? Finns det möjligtvis 

några kulturella skillnader mellan tjänstemän och yrkesarbetande som påverkar upplevelsen 
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av friskvårdssatsningarna på företaget? Förhoppningen är att uppsatsen ska generera många 

nya frågor och vara till god hjälp för NCC vid eventuella förändringar av friskvården. 

Friskvård 

Ordet friskvård är en samlingsbenämning på åtgärder som stimulerar individen till aktiva 

insatser i hälsobefrämjande syfte (Nationalencyklopedin, 2006) Världshälsoorganisationens 

(WHO) definition av hälsa kom redan 1946 och lyder:  

"Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av 

sjukdom och handikapp" (Nationalencyklopedin, 2006). 

Friskvårdsbegreppet dök på allvar upp på 60-talet och tog sig uttryck i något som kan liknas 

vid organiserad verksamhet under 70-talet. På 70-talet handlade arbetet mycket om kost och 

motion och på 80-talet blev grupp- och utbildningsverksamhet allt vanligare. Det börjades då 

med ryggskolor, stresshanteringskurser, sluta röka grupper och kostskolor. Dessa utbildningar 

fanns även innan 80-talet, men det var inte förrän då som de kopplades ihop med 

friskvårdsbegreppet. Hälsotester och hälsoprofilbedömningar, var också något som växte fram 

på 80-talet i Sverige. Idag består friskvården av en blandning av det ovannämnda. Ibland 

räknas även in andra verksamheter i friskvårdbegreppet, som exempelvis hobby och kultur 

(Rydqvist & Winroth, 2002).  

Idag diskuteras friskvårdsbegreppet livligt och det förekommer ett antal olika 

definitioner av friskvårdsbegreppet, alltifrån att endast handla om fysiska aktiviteter till 

att även omfatta alla de aktiviteter som syftar till att bibehålla eller utveckla hälsan. Till 

friskvård kan då till exempel räknas motion, kost, vikt, stress och avslappning 

(Angelöw, 2002). 

Det riktas en del kritiska tankar mot friskvårdsbegreppet då en del menar att ordet ”vård” för 

tankarna till hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården är i stor utsträckning kopplat till 

ohälsa och till ett mer medicinskt perspektiv, medan friskvården fokuserar på hälsa och 

friskhet (Rydqvist & Winroth, 2002).  

Salutogenes är ett begrepp som ofta förekommer i friskvårdssammanhang. Ordet betyder 

hälsans ursprung (Wikipedia, 2006) och kan sägas vara läran om hur hälsa och välbefinnande 

uppkommer. Inom det salutogena perspektivet fokuseras det på friskhet och frågor om vad 

leder till hälsa; varför man är frisk och vilka faktorer är hälsofrämjande (Utbildningscentrum 

Borås, 2006) och härifrån härstammar många idéer som numera ryms inom 

friskvårdsbegreppet. Författarna av boken ”Långtidsfrisk” (2003) talar också om olika sätt att 
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se på hälsa. De menar att i Sverige har det valts att fokusera på reagerande, dvs. identifiering  

av sjukdomar hos individer eller organisationer, vårdande och botande samt att det fokuserats 

på rehabilitering. Men de säger att det även är ytterst viktigt att fokusera på förebyggande 

(prevention) och främjande (promotion) av hälsa (Johnsson m.fl., 2003), vilket också blir allt 

vanligare i samhället. Friskvård är ett sätt att arbeta främjande, men även till viss del 

förebyggande.  

Att arbeta förebyggande innebär att fokus läggs på att identifiera ohälsa och ohälsofaktorer för 

att dessa sedan ska kunna undvikas. Främjande handlar om att identifiera hälsa och 

hälsofaktorer och förstärka dessa (Johnsson m.fl., 2003). Att arbeta främjande innebär det att 

utveckla ett engagemang i arbetet, stärka den upplevda kvalitén i arbetet, erbjuda ett socialt 

stödjande klimat och möjliggöra ett emotionellt välbefinnande (Menckel & Österblom, 2000). 

Det är därför viktigt att tänka positivt och fokusera på möjligheterna istället för problemen, 

vilket också är kännetecknande hos de organisationer som påtagligt förbättrat hälsan hos sina 

anställda. En främjande organisation utmärks av ansvarstagande och ömsesidighet där 

samtliga anställda strävar efter att ge alla och envar goda förutsättningar att nå den bästa 

möjliga nivån. Om någon framför en klagan bör respondenten istället ställa en motfråga, ”Hur 

skulle det vara om det var som bäst”?  På så sätt väljs att fokusera på möjligheter och inte låsa 

sig fast i problem (Johnsson m.fl., 2003). 

För att människor ska må bra krävs det att både de fysiska och de psykiska behoven blir 

tillfredsställda. Det räcker inte med enbart de fysiska aktiviteter, som friskvården 

vanligtvis förknippas med, utan även kulturella, intellektuella och andliga aktiviteter 

behövs för att tillfredställa det som Johnsson, Lugn och Rexed (2003) benämner som, 

de tre kroppsdimensionerna; kropp, själ och ande.  

⋅ Kropp – människans biologiska funktioner och processer 

⋅ Själ – de psykosociala processerna 

⋅ Ande – de existentiella processerna som ger livet en mening. 

Vidare menar de att alla aktiviteter ska ske utifrån ett främjandeperspektiv, dvs. att i första 

hand skapa hälsa, inte bara förhindra sjukdom (Johnsson m.fl., 2003). 

Varför är friskvårdsatsningar i ropet just nu? 

Nu, mer än någonsin, behöver vi tänka på vår hälsa eftersom våra arbeten blir mer och mer 

stillasittande. När Sverige var ett jordbrukarsamhälle behövde vi inte fundera särskilt mycket 
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på vår hälsa eftersom vi då tillbringade större delen av dagen ute i friska luften och använde 

oss av kroppen som huvudsakligt arbetsverktyg (Menckel & Österblom, 2000). 

Enligt Johnsson, Lugn och Rexed (2003) är svenskarna världens friskaste folk. Vår 

medellivslängd hör till de högsta i världen och vi har den lägsta barndödligheten. Dessutom 

har Sverige störst andel kvinnor i förvärvsarbete, och fler människor än i något annat land 

arbetar efter de fyllt 50 år. MEN, vi toppar också listan med sjukskrivningar. Ohälsan i 

Sverige har ökat dramatiskt sen 1996 och under 2002 rapporterades det att 14 % av 

befolkningen i arbetsför ålder inte kunna vara på sitt arbete p.g.a. arbetsoförmåga. Den totala 

kostnaden för ohälsan i Sverige har beräknats uppgå till omkring 300 miljarder kronor, vilket 

motsvarar en åttondel av Sveriges BNP. Det betyder att för varje åtta producerade kronor i 

Sverige, måste en krona användas för att betala ohälsan (Johnsson m.fl., 2003)! 

Att enbart använda sig av de traditionellt förebyggande åtgärderna ifråga om arbetsmiljön har 

visat sig otillräckliga (Ljusenius & Rydqvist, 1999). Ökad kunskap om friskvård och 

medvetenhet om att vi måste arbeta långsiktigt för att få genomgripande effekter står för en 

del av det växande intresset. Även de höjda kraven på personalen i många branscher har lett 

till en ökad uppmärksamhet för friskvården (Rydqvist & Winroth, 2002).  

Vi kan slå fast att personalen både måste må psykiskt bra och vara vid god fysisk hälsa för att 

inte sjukskrivningarna ska fortsätta att öka. Att förbättra hälsan i Sverige är något vi alla 

måste ta ansvar för och arbeta aktivt med. Individ, arbetsgivare och beslutsfattare måste alla 

se till att öka medvetandet om hälsa och arbeta hälsofrämjande (Rydqvist & Winroth, 2002). 

Det går inte att bli friskvårdad, vi måste själva ta initiativ till en livsstil som ger ett 

välbefinnande i ett längre perspektiv (Ljusenius. & Rydqvist, 1999). 

Så vad finns det då för värde och nytta av friskvård? 

Först och främst finns det ett värde i sig av att må bra eftersom det leder till en bättre ork att 

klara av vardagen. Ett övergripande mål för friskvården är alltså att ”man ska må bra och att 

man har tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav och kunna förverkliga sina 

personliga mål” (Rydqvist & Winroth, 2002, s 32). Arbetet med friskvård kan också bidra till 

en ökad gemenskap och trivsel som i sin tur kan påverka hela klimatet på arbetsplatsen och 

leda till ett bättre psykosocialt klimat. Ytterligare en aspekt av friskvårdsarbetet är att det kan 

bidra till en välfungerande personal vilket leder till ökad kvalité, effektivitet och produktivitet 

(Rydqvist & Winroth 2002). Det är alltså även en ekonomiskt lönsam investering att satsa på 
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friskvård i ett företag. Företagsekonomen Stefan Lundström hävdar att varje krona som satsas 

på friskvård kan ge fem kronor tillbaka (Previa, 2004). 

Det är viktigt att vara medveten om att det inte räcker att endast ägna sig åt friskvård på ett 

företag eftersom det solitärt inte är någon garanti för hälsa. Angelöw (2002) menar att det 

krävs en helhetsinsats och en kombination av många olika strategier för att skapa en friskare 

arbetsplats. Lagom arbetsbelastning, ett gott och konstruktivt ledarskap, möjlighet till 

kompetensutveckling, systematiskt miljöarbete, ett positivt arbetsklimat och ökat inflytande 

och delaktighet är saker som tillsammans med friskvård kan leda till friskare arbetsplatser. 

Friskvårdsaktiviteter är bra, men bör ses som komplement till övriga åtgärder som finns att 

tillgå och för att minska sjukskrivningar och få ökad hälsa i organisationer (Angelöw, 2002). 

Kultur och Hälsa 

Ordet kultur används ofta i vardagsspråket för att beskriva människor med olika nationalitet, 

ras, eller etnicitet. Det är också vanligt att använda begreppet för reflektion av olika trender 

vad gäller exempelvis mat, kläder, musik, konst och traditioner. Begreppet kultur används 

alltså till många olika saker som berör människor – fysiska och biologiska karaktärsdrag, 

beteenden, musik, dans och andra aktiviteter (Matsumoto, 2000). 

Vad innebär egentligen begreppet kultur?  

Vid denna fråga bad Roger Sages, lektor vid Lunds Universitet, uppsatsens författare att titta 

ut genom fönstret och därefter sade Sages...  

”Där har ni kulturen. Allt som finns omkring oss är en del av kulturen.”  

En enkel definition av begreppet kultur finns i boken Cross-Cultural Psychology: 

”The shared way of life of a group of people” (Berry m.fl., 1992, s.1) 

Matsumoto har en något mer utvidgad definition av begreppet kultur: 

“As a dynamic system of rules, explicit and implicit, established by groups in order to ensure their 

survival, involving attitudes, values, beliefs, norms, and behaviors shared by a group that 

hardbored differently by each specific unit within the group, communicated across generations, 

relatively stable but with the potential to change across time” (Matsumoto, 2000, s.24) 

Kulturen utger alltså ett sätt att leva för en grupp människor. Att tillhöra en viss kultur innebär 

att dela gruppens värderingar, attityder, normer och beteenden. Kulturen lever vidare genom 

generationer, men har dock potential till att förändas genom åren. Själva kulturen i sig kan 
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man inte se, men man kan se manifestationerna av den. Vi ser människors beteende, ritualer 

och traditioner men vi kan inte se själva kulturen (Matsumoto, 2000) 

Hur hänger begreppen kultur och hälsa ihop? 

Kulturella faktorer spelar en stor roll i den generella hälsan (Berry m.fl., 1992) Vår kultur 

påverkar allt, inklusive vår uppfattning om hälsa. I somliga kulturer (främst västerländska) är 

det vanligt att man menar att hälsa förekommer vid avsaknad av sjukdom, medan andra 

kulturer (främst asiatiska) inte bara definierar hälsa som avsaknaden av sjukdomar och 

negativa tillstånd, utan att det även också kräver förekomst av positiva tillstånd (Matsumoto, 

2000). 

Vi har fått en alltmer växande kunskap om vad vårt beteende betyder för vår hälsa och hur 

beteendet påverkar hälsan. Och eftersom vår kultur i hög grad påverkar vårt beteende är det 

viktigt att få en ökad förståelse för just sambandet mellan hälsa, livsstil och beteende, vilket 

kan hjälpa oss att förstå de sociokulturella influenserna på hälsa och sjukdom (Matsumoto, 

2000).  

Kulturen kan påverka hela livsstilen och även sådant som mängden av alkoholkonsumtion, 

tobaksanvändning, tränings- och aktivitetsnivå. Alla dessa variabler påverkar hälsan och 

förekomsten av sjukdomar (Matsumoto, 2000). 

WHO (1982) menar att det är viktigt att ha förståelse för människors kulturer, traditioner och 

värderingar för att förebyggande handlingar mot sjukdomar samt främjande handlingar av 

hälsa och välmående ska fungera och vara effektiva (Berry m.fl., 1992). 

NCC Construction Sverige AB 

NCC står för Nordic Construction Company och företaget har sina rötter i rederiaktiebolaget 

Nordstjernan som bildades 1890. Den nuvarande företagsstrukturen etablerades nästan 100 år 

senare då en sammanslagning av ”Johnson Construction Company” och ABV genomfördes. 

År 1997 förvärvades SIAB AB och integrerades i NCCs verksamhet (Nationalencyklopedin, 

2006) och idag är antalet anställda i Sverige ca 12 000. 

Precis som namnet ”Nordic Construction Company” avslöjar finns NCC inte bara i Sverige, 

utan även i Tyskland, Norge, Finland och Danmark. NCC bedriver även viss verksamhet i 

Polen, de Baltiska länderna och delar av Ryssland. 
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NCC Construction Sverige AB är uppdelat i fem olika 

regioner, Region Norrland, Region Stockholm/Mälardalen, 

Region Väst, Region Öst och slutligen Region Syd.  

Företagets egen beskrivning av NCC är att de är 

verksamma inom hus- och anläggningsbyggande, 

bostadsbyggande, boendeutveckling samt service i Sverige. 

De beskriver också att de har ett nära samarbete med 

kunden genom hela värdekedjan. Företaget utför alltså 

alltifrån att lägga ny asfalt och bygga broar till att sälja 

bostäder.  

NCC Construction Sverige menar att det är goda 

värderingar som ligger till grund för den framgång 

företaget har. Värderingarna är grunden för hur de 

uppträder mot kunder, leverantörer och mot varandra och 

för att företaget ska följa grundvärderingarna krävs det att 

de samtalat om dem. Alla anställda i NCC Construction Sverige har under de senaste åren 

deltagit i samtal om värderingar och hur de ska tillämpas i det dagliga arbetet. De 

grundläggande värderingar som företaget arbetar utefter är ärlighet, respekt och tillit.  

NCC Construction Sverige AB har ytterliggare tre värderingar som de anser är speciellt 

viktiga i det praktiska arbetet och i relationerna med kunderna och dessa är:  

· FOKUS 

· ENKELHET 

· ANSVAR 

Med dessa punkter menar företaget att kunden ska ges all uppmärksamhet och att det ska 

göras goda affärer. Att all kraft ska samlas mot kunden och det som inte ger kunden eller 

NCC något värde ska bort. Med enkelhet vill företaget visa på att de försöker göra saker och 

ting så enkla som möjligt och inte låta saker och ting bli byråkratiska. Energin ska läggas på 

affärer och effektiv verksamhet menar NCC. När företaget tar upp ansvar som sin tredje 

värdering, i det praktiska arbetet, vill de visa på att de ser till att något händer, att de agerar 

själva utan att vänta på att någon annan ska agera. Företaget menar på att man inte ska klandra 

andra, utan ta eget ansvar och stå upp och visa ledarskap.  

Varje medarbetare är en viktig del av NCC och ett av företagets mål är att vara 

branschledande när det gäller att rekrytera, behålla och utveckla befintlig personal. NCC vill 

 
Figur 1. Regionindelning, NCC 
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att de anställda ska få möjlighet att prova på nya, spännande roller och den anställde kan 

exempelvis få prova på att arbeta utomlands i något av NCCs internationella projekt (NCC, 

2006). 

Friskvård på NCC 

Inom NCC finns ett speciellt verksamhetsområde som kallas för arbetsmiljö och hälsa. I den 

ingår hälsofrämjande/friskvård, arbetsmiljö, hälsovård och rehabilitering. Den är centralt 

placerad och samordnar hälso- och arbetsmiljö för samtliga bolag och affärsenheter i NCC 

Sverige. Hälsofrämjande verksamhet och aktiviteter ska vara en naturlig del av vardagen på 

NCC och att medarbetaren står i centrum är en självklarhet i alla NCCs verksamhetsområden.  

Hälsostrateg, Jeanette Juhnestam, på NCC anser att det yttersta ansvaret för en god hälsa 

ligger hos varje enskild individ och det är endast den anställde som kan välja om han/hon är 

nöjd eller vill ändra några vanor. Men hon påpekar samtidigt att de försöker göra så mycket 

de kan för att inspirera sina anställda till att röra på sig och tänka på sin hälsa och sitt 

välbefinnande. 

NCCs VD poängterar att om det finns en aktiv friskvård för personalen att delta i så kommer 

de anställda att orka mer. Orka i sin tur innebär att man undviker förslitningsskador och 

dessutom är alerta och undviker olycksfall. Mer och mer av kostnaden läggs över på 

arbetsgivaren och på lång sikt kostar det företaget väldigt mycket pengar om de inte gör något 

för att minska arbetsrelaterade skador (NCC, 2003). 

Inom NCC jobbar ca 120 stycken friskvårdsinspiratörer och nio friskvårdssamordnare aktivt 

med att försöka öka medarbetarnas hälsokompetens och därmed förbättra hälsan på företaget. 

Friskvårdssamordnarna finns representerade i varje region och ansvarar för regionens 

friskvårdsbudget. Dessa pengar är inte personbundna och tanken är att de ska kunna användas 

både till exempelvis träningskort men också till att anordna gemensamma gruppaktiviteter 

som på ett eller annat sätt är hälsofrämjande. Ett exempel på en sådan aktivitet är 

stegtävlingen som NCC arrangerade. Friskvårdssamordnarna träffas ca 3 ggr per år för att gå 

igenom nya skatteregler, uppdatera varandra på vad som är på gång i varje region och 

dessutom lägga upp friskvårdsplaner för det kommande året.  

Varje region har en egen handlingsplan som är upplagd efter just den regionens önskemål och 

behov. Friskvårdssamordnarna är också ansvariga för att den handlingsplan som tas fram 

förankras i ledningen regionalt och sedan efterföljs. 
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Friskvårdsinspiratörerna är egentligen vilken anställd som helst med minimikravet att de ska 

informera övriga anställda om friskvården på NCC. Det är givetvis ett plus om de också är 

intresserade av friskvård och gärna vill vara med och öka friskvårdstänkandet bland de 

anställda på företaget. Friskvårdsinspiratörerna erbjuds utbildning två dagar varje år med 

olika teman som t.ex. stress, kost, friluftsliv. Ca 2-4 timmar per vecka ägnar en 

friskvårdsinspiratör åt att inspirera NCCs anställda. Inspiratörerna ser till att information finns 

om vilken friskvårdssatsning som är på gång inom företaget och arbetar mer eller mindre 

aktivt med att försöka få de anställda att anmäla sig till olika lopp eller stegtävlingar osv. De 

kan också fungera som gympaledare om de anställda vill motionera under lunchen. 

Samordnare och inspiratörer anordnar föreläsningar om hälsa och friskvård under arbetstid 

eller i direkt anslutning till arbetsdagens slut. Det kan handla om kost, stress, qi-gong osv. 

Allt för att få personalen att börja tänka på hur de vårdar sin kropp och sitt välbefinnande.  

Förutom friskvårdssamordnare och inspiratörer finns bl.a. kamratklubbar, idrottsföreningar 

och konstföreningar. Vidare har NCC ett avtal med Feelgood som har hand om NCCs 

företagshälsovård. Dit går de anställda på regelbundna hälsokontroller vartannat år. 

Personalen har där även möjlighet att tala med kurator, anmäla sig till viktväktarna eller gå 

rökavvänjningskurser.    

Information om friskvård sprids via intranätet där varje region har en egen friskvårdssida. Vid 

nyanställningar finns informationsblad att tillgå om hur NCC arbetar friskt. Regionnytt 

skickas ut via regioninformatörer och tidningen NCCnyheter utkommer en gång per månad 

och skickas hem till alla NCC anställda. NCC nyheter är inte exklusivt för friskvård men om 

det sker någon rikstäckande friskvårdssatsning så finns den med i tidningen. I övrigt är det 

upp till inspiratörerna att se till att informationen sprids genom att lappar läggs i personalrum, 

hängs upp på anslagstavlor och genom att det muntligen informeras till de anställda på deras 

arbetsplats. Eftersom olika regionernas inspiratörer engagerar sig olika mycket kan den här 

typen av information och upplevelser av satsningar variera en del.  

Fenomenologi 

Vid sekelskiftet lade Edmund Husserl (1859-1938) grunden för den fenomenologiska 

traditionen. Husserl var tysk filosof av judiskt ursprung och verkade som professor i 

Göttingen och Freiburg im Freisgau. Han studerade bl.a. matematik, astronomi och filosofi 

vid universiteten i Leipzig och Berlin och kom senare till Wien där han studerade för Franz 

Brentano (Nationalencyklopedin, 2006). Det som först studerades inom fenomenologin var 
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medvetandet men fenomenologin kom senare att utvecklas i en existensfilosofisk och 

dialektisk inriktning då den hos Heidegger även omfattade den mänskliga livsvärlden och hos 

Sartre den mänskliga handlingen (Kvale, 1997). 

Inom fenomenologin är individen och världen vi lever i uppbyggd tillsammans i samexistens. 

En person kan inte finnas till utan världen och världen kan inte existera skild från personen. 

Människan förhåller sig till sin omvärld och drivs av de livsvärden och mål som hon vill 

förverkliga i denna (Christensen, 2004; Maykut & Morehouse, 1994). Den fenomenologiska 

positionen ser människan som intentionell, det vill säga att hon alltid har sitt medvetande 

riktat mot något, ett objekt. Man längtar efter något, uppfattar något och kommer ihåg något 

etc. Det går alltså inte att endast längta i största allmänhet. Har vi inte ett konkret syfte, en 

intention, och om det inte finns en relation mellan individen och föremålet skulle våra 

handlingar vara meningslösa (Christensen, 2004).  

Då vi riktar vårt medvetande mot ett objekt skapar vi samtidigt en subjektiv innebörd och 

betydelse av detta. Olika individer lägger olika betydelser i det upplevda utifrån just deras 

vardagsliv och omvärld. Upplevelser av och i detta vardagsliv skapar individens livsvärld. 

Livsvärlden kan ses som intersubjektiv eftersom betydelsen av något konstitueras genom att 

den ingår i ett kollektiv. Flera människor som deltar i vardagliga aktiviteter tillsammans, så 

som tillexempel familjer eller arbetskamrater, delar till stor del livsvärld och har därför redan 

en etablerad förståelse för varandra. Det är i denna etablerade förståelse som 

missuppfattningar och fördomar uppkommer och kan studeras. Forskningen inom 

fenomenologi är alltid en undersökning av medvetandets kognitiva och affektiva dimensioner 

så som det framstår ur ett förstapersonsperspektiv. Det är individen som konstituerar 

betydelse i och genom sina dagliga aktiviteter och han eller hon är därför källan och den enda 

möjliga källan till betydelse (Sages & Hensfeldt Dahl, 1999). 

Den grundläggande strävan bakom Husserls fenomenologi kan sägas vara att förklara hur 

något, ett fenomen, överhuvudtaget är beskaffat, dvs. hur något kan komma att framträda för 

medvetandet (Husserl, 2004). Fokus ligger också på att få en förståelse för vilken mening en 

händelse eller ett fenomen har för personerna som studeras (Maykut & Morehouse, 1994). 

Det är inte något enkelt och självklart utan något som måste lyftas fram till medvetandet, 

göras explicit och tolkas. Det görs genom en förutsättningslös reflektion över medvetandet för 

att klarlägga erfarenheternas väsentliga innehåll, struktur och sammanhang, på alla nivåer 

inom alla områden (Husserl, 2004). 
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Den förutsättningslösa reflektionen skapas genom att sätta sin förförståelse och sina 

förutfattade meningar åt sidan. Den naturliga inställningen om hur ett fenomen är konstituerat, 

så som den påträffas i erfarenheter, teorier och kulturella sätt att tänka, varken prövas eller 

förnekas utan sätts endast inom parentes (Husserl, 2004, Sages, 2003). Detta förfarande som 

kallas epoché möjliggör för forskaren att med en så ren syn som möjligt undersöka fenomen 

ur nya synvinklar utan att varken döma på förhand eller bestämma meningen för tidigt 

(Maykut & Morehouse, 1994). Det gör det också möjligt att upptäcka och studera det 

spontana och oreflekterade dvs. sådant som är självklart och alltid är en del av vår naturliga 

attityd och upplevelse (Sages, 2003). Det gäller som forskare att både vara extremt lyhörd för 

andras inneboende upplevelser och samtidigt vara medveten om hur den egna förutfattade 

meningen kan påverka det man försöker förstå (Maykut & Morehouse, 1994). Det är varje 

individs unika status, som blir startpunkten, och som också är målet i sökandet efter den 

fullständiga bilden av personens livsvärld (Sages & Hensfeldt Dahl, 1999). 

Fenomenologisk och Positivistisk Forskning  

Fenomenologisk forskning tar inte ställning för eller emot kvalitativ eller kvantitativ 

forskning utan väljer istället att fokusera på likheter och skillnader mellan fenomenologisk 

och positiv forskning.  

Det finns en del tydliga skillnader mellan det traditionellt positivistiska och det 

fenomenologiska synsättet att se på psykologisk forskning. Till att börja med, om kunskapen 

om något kan brytas ner till delar som sedan kan undersökas individuellt, betyder det att 

forskaren eller den som besitter kunskapen kan distansera sig från vem eller vad denne 

undersöker. Genom att separera och studera delarna var för sig kan helheten förstås. Å andra 

sidan, om kunskapen är konstruerad, så som en fenomenologisk forskare ser det, då kan inte 

kunskapsinnehavaren vara totalt separerad från det som denne har kunskap om. 

Kunskapsinnehavaren och det denne har kunskap om är beroende av varandra. Inom det 

positivistiska synsättet försöker forskaren se orsakssamband. På det viset kan det ”bevisas” att 

en händelse orsakar en annan händelse. Inom fenomenologin är inte orsak och verkan det 

primära. Det intressanta är att olika händelser påverkar varandra och att kunna upptäcka 

samband i flera olika riktningar. Vidare försöker man inom den positivistiska riktningen 

generalisera sina forskningsresultat till en större bakomliggande population. Inom den 

fenomenologiska ansatsen är man mer känslig för kontexten. Det man försöker studera är ett 

fenomens komplexitet i en specifik situation. En påtaglig skillnad kan även ses mellan de 

båda ”paradigmen” i hur forskaren angriper en forskningsfråga. Inom positivismen försöker 
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man bekräfta eller bevisa sina påståenden medan man inom fenomenologin söker upptäcka 

och avtäcka det påstådda (Maykut & Morehouse, 1994).   

Validitet 

Fenomenologisk forskning grundar sig på helt andra kriterier än positivistisk forskning när det 

gäller validitetsbedömning av undersökningar. Inom fenomenologisk forskning behöver man 

inte kunna generalisera undersökningen till en större bakomliggand population och inte 

jämföra med andra undersökningar eftersom undersökningen görs i en specifik kontext. 

För att nå validitet i en fenomenologisk undersökning ska man fånga den mening och de 

komplexa interaktioner av meningar som individen upplever. Fenomenologisk forskning visar 

att mening alltid är en subjektiv och ständigt pågående process som både följer lagar av 

meningskonstitution men också avslöjar individens subjektiva erfarenheter i form av passiva 

synteser.  

Forskningsprocessen resulterar ofta i mer eller mindre radikala modifikationer av den 

syftesformulering som ställs upp i början av undersökningen, eftersom formuleringen är 

beroende av förförståelsen forskaren har av undersökningsobjektet. En giltig forskning bör 

därför vara en som radikalt förändrar förförståelsen och öppnar upp det intentionella 

(undersöknings-) objektets horisont. 

Utvecklingen av de olika komponenter som konstituerar mening bör avslöja ett nätverk av 

naturliga och välgrundade slutsatser om vilka faktorer som är betydelsefulla och som kan ses 

som möjliga vid tolkning av verkligheten.  

Slutligen bör man genom undersökningen kunna formulera en rad förväntningar och 

undersökningen ska också ge utrymme för vidare forskning samt generera förslag till 

förändringar (Sages, 2003).  

Metod 

Denna studie syftar till att med hjälp av fenomenologisk metod söka beskriva och analysera 

hur personalen på NCC, Region Syd, upplever friskvården på företaget. Det finns olika 

metoder att tillgå inom fenomenologisk forskning (Karlsson, 1993) och i den här studien 

tillämpas MCA (Meaning Constitution Analysis) och datorstödet Minerva, framtaget av 

Roger Sages (2003), vid Psykologiska institutionen i Lund (Sages & Lundsten, 2002). 

Bearbetningen av materialet följer ett antal steg vilka närmare beskrivs nedan. För att kunna 

beskriva den enskilde individens upplevelser krävs att forskaren klarar av att lägga sin egen 
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förförståelse och sina förutfattade meningar åt sidan. Det görs som tidigare nämnts genom 

epoché. Man försöker alltså sätta sin naturliga inställning inom parentes. Med hjälp av 

epochén vänds intresset från objektets existens och fokuseras istället på dess mening och 

meningskonsitution (Sages & Hensfelt Dahl, 1999). 

Urval 

För att försöka få en förståelse för hur de anställda på NCC ser på friskvård och 

friskvårdssatsningar har den här studien vänts till dem som dagligen på ett eller annat sätt har 

möjlighet att delta i de friskvårdssatsningar som företaget anordnar. Vidare har författarna valt 

att endast fokusera studien till Region Syd (se avsnitt NCC Construction Company AB) och 

främst då till staden Malmö. Detta beror till stor del dels på att det geografiska läget passade 

författarnas mobilitet men också på att den regionen har en stor variation av både 

yrkesarbetare och tjänstemän.  

Insamling av Data  

Undersökningen genomfördes i form av självrapporter. Metoden för datainsamling valdes då 

författarnas avsikt var att få en förståelse för den enskilde individens subjektiva uppfattning 

av fenomenet friskvård. Metoden antogs också vara att föredra framför intervju av två skäl. 

Dels eftersom den fysiska närvaron av forskaren kan hämma deltagaren från att redogöra för 

alla sina tankar och känslor kring friskvården, men också för att självrapporten kunde 

distribueras till ett större antal anställda inom NCC och därmed ge ett rikligare urval.    

Deltagarna ombads svara på en öppet formulerad fråga om friskvård. Frågan syftade till att ge 

utrymme för egna reflektioner, tankar och känslor.  

”Vill du vara snäll och berätta om Dina tankar, funderingar, känslor, upplevelser, erfarenheter 

och önskemål angående de friskvårdssatsningar Du varit med om?” (Bilaga 1.) 

Självrapporten skickades ut till ca 200 av NCCs tjänstemän i Malmö och till ungefär lika 

många yrkesarbetande. Till de yrkesarbetande skickades materialet via Lars Tengvall 

(friskvårdssamordnare i regionen) ut till platschefer på olika arbetsplatser. De ifyllda 

självrapporterna skickades sedan i förslutna kuvert via internpost till NCCs reception i 

Rosengård, där författarna samlade in materialet. Totalt returnerades 53 självrapporter till 

receptionen. Av dem som returnerades, kom 30 från yrkesarbetarna och 23 från 

tjänstemännen. Sex av de yrkesarbetandes självrapporter var tomma och ett antal rapporter 

från båda yrkesgrupperna innehöll så lite information att de blev svåra att analysera.  
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Valet av rapporter att analysera styrdes av ambitionen att söka nå både yrkesarbetares och 

tjänstemäns åsikter om friskvården på NCC och med detta som grund valdes 11 rapporter ut. 

Fyra av dem kom från yrkesarbetarna och resterande sju från tjänstemännen. De utvalda 

rapporterna transkriberades och analyserades med hjälp av MCA (se nästkommande avsnitt). 

Analys av Textmaterialet 

De rapporter som ligger till grund för studien delades upp mellan författarna och 

transkriberades. Till skillnad från en del andra kvalitativa analysmetoder (Karlsson, 1993) 

påbörjas dock inte analysen genom att noggrant läsa igenom texten, eftersom detta kan 

medföra att förutfattade meningar och förväntningar om textens innehåll skapas (Sages & 

Hensfelt Dahl, 1999). 

Steg 1. Den transkriberade texten delades in i meningsenheter. Meningsenheterna delades upp 

genom att vid minsta ändring i betydelse, bryta texten. Inom varje betydelseenhet kunde de 

olika partiella intentionerna struktureras i detalj, något som tydliggör hur individen 

konstituerar meningen. 

Steg 2. Varje meningsenhet kategoribestämdes med hjälp av modaliteter. Modaliteterna visar 

hur en individ upplever sin livsvärld och vilken inställning eller attityd personen har i 

förhållande till det han eller hon uttrycker. En närmare beskrivning av de modaliteter som 

ingår i uppsatsen finns som bilaga (Bilaga 2). Författarna närmade sig kategoribestämningen 

av meningsenheter och modaliteter på lite olika sätt. Författare ”nr. 1” valde att 

kategoribestämma varje enskild meningsenhet för sig, medan författare ”nr. 2” tog hänsyn till 

kringliggande meningsenheter. Detta medför att andelen neutral, none och unspecified 

förekommer i högre grad i vissa texter. I avsnittet diskussion beskriver vi de konsekvenser för 

resultatet som det eventuellt medförde. 

Steg 3. De olika meningsenheterna innehåller information om individens livsvärld och 

upplysningar om hur han eller hon skapar mening. Varje meningsenhet innehöll så kallade 

partiella intentioner vilka är en del av den totala betydelsen i det individerna uttryckte. 

Meningsenheten ”jag får massage på onsdagar” delades i det här steget in i; ”jag finns”, 

”någon kan få massage”, ”någon får massage”, ”jag får något” o.s.v. 

Steg 4. Betydelsen i den partiella intentionen kallas för entitet och sättet på vilket den uttrycks 

kallas för predikat. Entiteten är det som framträder som verkligt för personen som upplever 

något och är det utmärkande ord som den partiella intentionen kretsar kring. Predikatet 
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framhäver betydelsen som subjektet lägger i entiteten. Entiteten för meningsenheten ”Jag får 

massage på onsdagar” kan då se ut enligt följande: 

Tabell 1. Beskrivning av predikat och entiteter. 
Meningsenhet Partiell intention Entitet Predikat 

Jag får massage på onsdagar Någon får massage Massage Som någon får 

 Jag får massage Jag Som får massage 

Steg 5. När alla steg i Minerva fullgjorts tolkades materialet för att upptäcka individernas 

horisont (uppfattning) och hur individen konstituerar sin livsvärld. Genom att studera 

modaliteterna erhölls kunskap om hur säkert något uttrycktes men också om huruvida 

individerna uttryckte positiva eller negativa känslor i ett budskap. Även information om hur 

ofta olika entiteter förekom samt relationen mellan vad och på vilket sätt individen uttryckte 

något kunde kartläggas. Genom detta utkristalliserades ett antal teman som kunde kopplas till 

den aktuella studien.  

Val av Tema 

De teman som tagits ut och använts i analysen är arbete, friskvård, kroppen och inställning. 

Dessa har i uppsatsen angetts i bokstavsordning för att få en struktur på rapporten och om 

möjligt göra den mer överskådlig.  

Arbete har valts eftersom det i dagsläget är NCC som arrangerar friskvården för de anställda 

som deltar i studien. Det har varit intressant att ta del av hur personalen upplever arbetsplatsen 

och vad de berättar i samband med att arbetsplatsen nämns, då författarna anser att 

arbetsplatsen i sig påverkar hur de anställda ser på friskvård och huruvida de vill delta i de 

satsningar som görs eller inte.  

Friskvård är huvudtemat för hela uppsatsen och här är tanken att de entiteter och predikat som 

kan kopplas till just friskvården ska belysas extra noga. På det viset kan man få en tydligare 

bild av vad de anställda förknippar med friskvård, och hur de ser på friskvården på företaget. 

Kroppen har tagits med eftersom det efter modalitetsanalysen stod klart att det talas mycket 

om hur arbetet påverkar kroppens funktion men också att det vid ett flertal tillfällen 

fokuserades på massage i texterna.  

Med inställning var tanken att belysa de anställdas uppfattning om olika fenomen, till 

exempel hur de ser på företaget och friskvård, om de känner gemenskap och vilken möjlighet 

de har att själva påverka sin situation.  
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Resultat 

De elva utvalda rapporterna har delats in i två grupper, dels yrkesarbetare och dels tjänstemän. 

Varje rapport börjar med ett diagram (figur) över alla modaliteter som förekommer i texten 

och följs av en sammanfattande redogörelse för de modaliteter och teman som författarna har 

valt att ställa i centrum. Detta syftar till att fördjupa förståelsen för individens livsvärld, och 

på det viset ta reda på dennes inställning till friskvård. Båda yrkesgrupperna sammanfattas var 

för sig och slutligen görs en jämförelse mellan grupperna för att belysa eventuella likheter och 

skillnader. 

Rapport 1, Yrkesarbetare 

Figur 2. Procentuell fördelning av modaliteterna i självrapport 1 - Yrkesarbetare.  

Yrkesarbetare, Rapport 1
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Analys av modaliteter 

Personen uttrycker sig på ett sådant sätt att det blir en spridning över alla kategorier som ingår 

i modaliteten Will. Störst andel (40 %) uttrycks i en önskan om att något inte ska inträffa i 

kategorin wish-negative.  

”Varför ska vi ändra något”. 

I texten finns också en del aspiration, dvs. något som personen begär. 
”Fritiden ska användas till annat än friskvård”. 

55 % av meningsenheterna återfinns under kategorin future och 25 % är i present. Däremot 

finns det inte finns någon meningsenhet i dåtid. Vid genomläsning av hela texten kan det 

skönjas en oro för att en förändring kommer att försämra framtiden. Kategorin negative-
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prospective (affect) vilken till stor del sammanfaller med future, belyser den något negativa 

framtidsutsikten med en frekvens på 60 %.  

”Vad händer när vi inte kommer en dag?”, 

”Och är slut i kroppen?”, 

”När vi inte kan slita längre”. 

Av de affect-modaliteter som använts till den här rapporten är hela 75 % av meningsenheterna 

uttryckta med negativ känslostämning och endast 20 % med positiv affekt. Det han/hon talar 

positivt om återfinns även i kategori present under modaliteten Time.  

”Jag tycker att vi ska ha det som det är” 

”Vi mår ju mycket bra idag” 

Ovan meningsenheter kan ses som exempel på den vi-känsla (We, 55 %) bland yrkesarbetarna 

som uttrycks i texten. Samtidigt visar ett antal enheter i kategorin negative-prospective att det 

finns en viss vi och dom mentalitet mellan yrkesarbetare och vissa chefer.  

”Då behövs vi inte bara cheferna” 

”Vissa Pc och Abl tycker att det stör produktionen på arbetet” 

Personen använder sig inte av några meningsenheter som är renodlat imagniativa. Men det 

finns dock flera meningsenheter som är delvis imagniativa, nämligen meningsenheter som är 

sign/imag, perc/imag och imag/sign. Detta tyder på viss föreställningsförmåga. Det som 

personen förställer sig är också här kopplat till en negativ affekt, vilket visas i följande 

meningsenheter:  

”så vi kanske skall gå tillbaka till att få sämre ryggar igen”, 

”Vad händer när vi inte kommer en dag” 

”och är slut i kroppen (Tänk),” 

”När vi inte kan slita längre så är vi inte värda mer.” 

Analys av teman 

Tema arbete  

Tabell 2. Entiteter och predikat kopplade till temat arbete. 
Entitet Predikat 
Arbetsplatserna där något är både uppskattat och fungerande 
Arbetet där rygg, axlar, vader och andra delar på kroppen slits  
Arbetsplatsen som vi då skall bliva omhändertagna på 
Platschefer som tycker att det stör produktionen på arbetet 
Arbetsledare som tycker att det stör produktionen på arbetet 
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Då deltagaren i studien skriver om saker kring temat arbete är detta överlag med en negativ 

inställning. Personen vill inte att det som idag är uppskattat på arbetsplatserna ska förändras. 

Han eller hon säger också att kroppen slits på arbetet.  

Tema friskvård  

Tabell 3. Entiteter och predikat kopplade till temat friskvård. 
Entitet Predikat 
Massage som nog många inte vill köra på fritiden 
Friskvård som fritiden skall användas till annat än  
Omhändertagna som vi då skall bliva på arbetsplatsen 

Deltagaren skriver ”Varför ska vi ändra något som är både uppskattat och fungerande på 

arbetsplatsen?”. Personen syftar på massage och är nöjd med det nuvarande upplägget. Att 

massagen ska försämras eller helt tas bort är det som fokuseras. Starka känslor förekommer 

och dessa är riktade mot eventuella förändringar av friskvården. Den yrkesarbetande menar 

alltså att friskvården är uppskattad och fungerande, men då han/hon talar om massage och 

friskvård görs detta med negativ affekt.   

Tema inställning 

Tabell 4. Entiteter och predikat kopplade till temat inställning. 
Entitet Predikat 
Tycker som jag gör att vi ska ha det som det är nu 
Varför som vi ska ändra något 
Uppskattat som något är på arbetsplatserna 
Bra som vi ju mår mycket idag 
Värda som vi inte är mer när vi inte kan slita 

Personen menar på att de mår mycket bra idag men uttrycker en oro för framtiden genom att 

säga: ”Jag tycker att vi ska ha det som det är nu” och senare i texten skriver personen: ”så vi 

kanske skall gå tillbaka till att få sämre ryggar igen”. Personen uttrycker också att när 

han/hon blir äldre kan han/hon inte slita längre och är då inte värd så mycket. En tydlig vi och 

dom känsla uttrycks där det skiljs mellan de yrkesarbetande och deras chefer. Vidare kan en 

samhörighet mellan de yrkesarbetande utläsas. Det är också yrkesarbetarna som utsätts för 

förändringar, dvs. det är inte självvalt och personen anser sig inte vara delaktig i 

beslutsprocessen. 
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Tema kroppen 

Tabell 5. Entiteter och predikat kopplade till temat kroppen. 
Entitet Predikat 
Ryggar som vi kanske ska gå tillbaka till att få sämre igen 
Rygg, axlar, vader som slits på arbetet 
Kroppen som andra delar på den slits på arbetet 
Kroppen som man kan vara slut i 

Personen nämner kroppen och olika kroppsdelar i en negativ affekt och menar på att kroppen 

slits på arbetet. Det tunga arbetet gör att kroppen slits och det kommer sannolikt en dag då 

kroppen slutar fungera. Han/hon säger att ”då ska vi bliva omhändertagna på arbetsplatsen”. 

Det är tydligt att personen härleder friskvård till den egna kroppens fysiska funktion.  

Sammanfattning av livsvärlden 

Rapporten börjar direkt med att personen uttrycker sin oro över att något så uppskattat som 

massagen är ska tas bort eller förändras så att det blir sämre än vad det är i dagsläget. Han/hon 

vill inte att ledningen bara ska ändra saker och ifrågasätter varför förändringen måste ske. Det 

verkar vidare som att personen ser den här undersökningen som ett hot om försämring av 

friskvården på företaget.  

Han/hon trivs med upplägget av friskvården som det är idag och poängterar att de mår bra, 

men verkar också vilja belysa att det är slitsamt att vara yrkesarbetande. 

Personen uttrycker sig med negativ affekt och belyser riskerna med att ta bort massage. Efter 

det att personen har börjat gå på massage mår han/hon bättre och är säker på att om den skulle 

tas bort så skulle ryggen bli sämre igen. Vidare anser personen att friskvård är något som 

företaget bör tillhandahålla under arbetstid då fritiden bör kunna användas till andra 

aktiviteter (eller möjligen familjen?). 

Personen säger att han/hon förväntar sig att företaget ska ta hand om sin personal och inte 

glömma bort dem när de blir äldre men intrycket författarna får när de läser hela texten är att 

det inte alls är säkert att framtiden kommer te sig på det viset. När personen talar om 

arbetsplatscheferna är det i samband med att de tycker att massagen tar för mycket tid från 

arbetsuppgifterna. Han/hon talar också om att det inte bara är cheferna som behövs och att... 

”alla är en bricka i det hela”. 

Det enda personen tar upp som friskvård är massage och det är sannolikt den aktivitet som 

han/hon förknippar med friskvård.  
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I texten fanns några meningsenheter som visar på en vi och dom känsla och deltagaren tycks 

hela tiden referera de yrkesarbetande som vi och cheferna som dem.  

Rapport 2, Yrkesarbetare 

Figur 3. Procentuell fördelning av modaliteterna i självrapport 2 - Yrkesarbetare.  

Yrkesarbetare, Rapport 2
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Analys av modaliteter 

Texten börjar i positiv anda där det mesta av de 27,27 % positive-retrospective är fördelade. 

Personen skriver om hur massagen påverkar kroppen och på vilket sätt det har hjälpt 

honom/henne. 
”Massagen är ett mycket bra hjälpmedel mot muskelknutor och dylikt”, 

”har kroppen i synnerhet vaderna blivit 100 % bättre”. 
Lite mer negativt laddad blir texten då personen föreställer sig hur framtiden (future) skulle te 

sig om massagen togs bort. Där finns kategorin negative-prospective representerad med  

45,45 % och olika former av imaginative med 27 %. 
”vore en skam mot oss byggnadsarbetare”. 

”blir det verkligen ni och vi.” 

”Det vore för jävligt.” 

Ovan meningsenheter finns även representerade under modaliteten Will och dess 

underkategori wish-negative (36,36 %). Det kan även utläsas av texten att personen skriver en 

del i vi-form (45,45 %) och oro uttrycks för att det ska bli ni och vi mellan tjänstemän och 

yrkesarbetare.  
”blir det verkligen ni och vi” . 
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Analys av teman 

Tema arbete 

Tabell 6. Entiteter och predikat kopplade till temat arbete. 
Entitet Predikat 
Byggnadsarbetare som något vore en skam mot 
Yrkesarbetande som någon kan vara 
Tjänstemän som är dom 

Samtidigt som personen skriver att det alltid talas om att yrkesarbetande och tjänstemän 

skulle vara samma folk är det tydligt att han/hon själv ser en skillnad mellan dessa grupper. 

Om massagen skulle tas bort skulle klyftan öka ytterligare.  

Tema friskvård 

Tabell 7. Entiteter och predikat kopplade till temat friskvård. 
Entitet Predikat 
Massage Som är ett bra hjälpmedel mot muskelknutor och dylikt 
Massage som jag har fått under de senaste två åren 
Massagen som kan tas bort 

Det enda personen tar upp om friskvård är massage, som han/hon säger är bra. Personen ger 

också en beskrivning av hur detta påverkar kroppen och att denne inte vill att massagen ska 

tas bort. Massagen ses som en sammansvetsande länk mellan tjänstemän och 

byggnadsarbetare.  

Tema inställning 

Tabell 8. Entiteter och predikat kopplade till temat inställning. 
Entitet Predikat 
Bra som massage är mycket 
Bättre som kroppen i synnerhet vaderna har blivit 100 % 
Skam som det vore en mot oss byggandsarbetare 
För Jävligt som det vore 

I texten märks en oro för att massagen ska tas bort. Deltagaren i studien säger att massage är 

mycket bra för kroppen och att det ”vore en skam mot oss byggnadsarbetare” om massagen 

togs bort. Personen uttrycker en negativ affekt i samband med detta.  

Tema kroppen 

Tabell 9. Entiteter och predikat kopplade till temat kroppen. 
Entitet Predikat 
Muskelknutor Som massage är ett bra hjälpmedel mot 
Vaderna Som i synnerhet blivit 100 % bättre 
Ryggen Som sedan inte får stryk på samma sätt 
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De entiteter som rör kroppen har en positiv affekt. Personen säger att massage är ett bra 

hjälpmedel mot muskelknutor och sägen att massagen gjort kroppen bättre och lett till att 

ryggen inte påverkas negativt på samma sätt längre.  

Sammanfattning av livsvärlden 

Personen uttrycker sig positivt om massage som friskvårdssatsning och menar att kroppen blir 

bättre av det, vilket i sin tur gör att han/hon mår bättre. Personen fortsätter därefter med att 

trycka på att om massagen skulle tas bort så skulle detta vara en skam mot de yrkesarbetande. 

Personen uttrycker sitt engagemang genom att hävda att det då skulle det bli ni och vi. Det är 

inte troligt att personen menar exakt så, utan snarare att massagen är ytterligare en förmån 

som kan tas bort och därmed försämra situationen ytterligare för just yrkesarbetarna.   

Rapport 3, Yrkesarbetare 

Figur 4. Procentuell fördelning av modaliteterna i självrapport 3 - Yrkesarbetare.  

Yrkesarbetare, Rapport 3

12,50%
12,50%

50,00%
25,00%

87,50%
12,50%

12,50%
50,00%

37,50%

25,00%
62,50%

12,50%

12,50%
37,50%

12,50%
37,50%

37,50%
50,00%

12,50%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

 negative-prospective
 negative-retrospective

 neutral
 positive-retrospective

 doxa-affirmation
 possibility

 imag/sign
 perceptive

 signitive

 I
 unspecified

 we

 always-recurrent
 past

 pres -> fut
 present

 engagement
 none

 wish-positive

A
ffe

ct
s

B
el

ie
fF

un
ct

io
n

S
ub

je
ct

Ti
m

e
W

ill

 

Analys av modaliteter 

Texten börjar positivt med att personen talar om hur han/hon uppfattar massagen. Detta 

uttrycks med modaliteten affect och kategorierna neutral samt positive-retrospective och visar 

att personen har en positiv inställning till massage. 

”Jag tycker att massagen”, 

”de har haft på vissa byggen” 

”har varit kanon.” 
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Egentligen visas ingen direkt negativ inställning till friskvården men det förekommer 

invändningar mot kontrollen. Personen uttrycker önskemål om förbättringar vilket visar sig i 

modaliteten Will och kategorin wish-positive, samt modaliteten Function och dess 

underkategori imag/sign. 

”Men det kunde varit kontroll oftare” 

”och noggrannare än vad det är nu” 

I texten uttrycker sig personen mestadels i nutid eller dåtid men dock inte i någon renodlad 

framtid. Den framtid som förekommer, är en s.k. present->future och återfinns i 

meningsenheten:  

”och noggrannare än vad det är nu”. 

Trots en så hög andel som 50 % i kategorin none under modaliteten will, syns ett engagemang 

genomgående i texten. Dessutom förekommer jag (I), som subjekt i endast 25 % av texten. 

Detta är också något missvisande då det vid genomläsning av hela texten kan konstateras att 

det är subjektets egna åsikter som yttras. 

”Friskvård tycker jag e väldigt viktigt”. 

”för vi använder vår kropp” 

”till fullo varje dag.” 

Analys av teman 

Tema arbete 

Tabell 10. Entiteter och predikat kopplade till temat arbete. 
Entitet Predikat 
Byggen Som något de haft på vissa 

Det enda som nämns om arbetet eller arbetsplats är uttryckt med positiv affekt och syftar på 

massagen som finns på vissa byggen.  

Tema friskvård 

Tabell 11. Entiteter och predikat kopplade till temat friskvård. 
Entitet Predikat 
Kontroll som det kunde varit oftare 
Noggrannare som något kan var än vad det är nu 
Massagen som jag tycker att 

Deltagaren i studien skriver om massage och hälsokontroller som friskvård och framför en 

fundering om att hälsokontrollerna kunde utföras lite oftare och mer noggrant än vad de görs 

idag.  
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Tema inställning  

Tabell 12. Entiteter och predikat kopplade till temat inställning. 
Entitet Predikat 
Kanon som det har varit 
Viktigt som jag tycker friskvård är väldigt 
Tycker som jag gör om massagen 
Oftare som det kunde varit kontroll 

Personen visar engagemang då han/hon talar om vad han/hon tycker om massage, friskvård 

och om kontrollerna som de anställda på NCC får gå på.  

Tema kroppen  

Tabell 13. Entiteter och predikat kopplade till temat kropp. 
Entitet Predikat 
Kropp som är vår 
Kropp som vi använder 

Då personen talar om kroppen skriver han eller hon:  

”för vi använder vår kropp till fullo varje dag” och därför är friskvård viktigt.  

Sammanfattning av livsvärlden 

Personen visar i stort sett en positiv inställning till friskvården på NCC och tycker att 

friskvården är viktig eftersom kroppen används dagligen. Det mest positiva med friskvården 

på NCC är massagen som finns på en del byggnadsarbetsplatser. Vidare anser personen att 

hälsokontroller skulle vara lite oftare och lite noggrannare än vad det är i dagsläget. Det är lite 

oklart vad personen menar med noggrannare och oftare men det kan tänkas att han/hon inte är 

medveten om att NCC har bytt företagshälsovård och att personen då inte heller vet hur den 

nya företagshälsovården fungerar. Trots att personen tycker att friskvård är väldigt viktigt är 

massage och företagshälsovård det enda han/hon nämner som är kopplat till friskvård. I övrigt 

är det svårt att bilda sig en uppfattning om vad den här personen verkligen anser om friskvård 

då denne mest gör en neutral beskrivning av friskvården och inte fördjupar sina funderingar. 
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Rapport 4, Yrkesarbetare 

Figur 5. Procentuell fördelning av modaliteterna i självrapport 4 - Yrkesarbetare.  

Yrkesarbetare, Rapport 4
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Analys av modaliteter 

Personen har en stor spridning mellan olika affektnivåer. Texten börjar med mestadels 

positiva affekter, för att sedan övergå i mer negativa. Det mesta positiva är i nutid (positive-

retrospective, 31,25 %), så som det ser ut i dag, medan det mesta negativa är skrivet i framtid 

(negative-prospective, 43,75 %). Det ger en indikation på att det föreligger en viss oro för 

framtiden.  

”Vi har tillgång till massage på NCC” 

”och det tycker jag är bra.” 

”Sen skall massören bedöma” 

”Jag hoppas inte det blir så.” 

Personen uttrycker sig mestadels med säkerhet, med en doxa-affirmation på 93,75 %. Det 

finns inget i texten som ger några indikationer på att personen är osäker på vad som gäller. 

”Vi har tillgång till massage på NCC” 

”Och det hjälper” 

”Massage skall man ha hela tiden” 

Meningsenheterna i sig visar både konkreta uttalanden såväl som sådana som ger utrymme för 

frågor. Däremot finns endast en signitiv/imagniativ meningsenhet som visar på att personen 

föreställer sig hur det blir på företaget om massagen ändras. Vid genomläsning av hela texten 

kan uppsatsens författare dock se tecken på att just föreställningen om framtiden kan ligga till 

grund för den negativa inställningen som visas under affects.  
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Personen pratar mycket i texten om sig själv som subjekt. Det är alltså han/hon själv som 

tycker och tänker till om något. I texten uttrycks dock lika mycket one-all som subjekt, vilket 

tyder på att personen generaliserar till att det inte bara är han/hon som påverkas av 

förändringar.  

”och där står det att man skall få massage” 

”om man behöver mer massage,” 

Personen använder sig av uttrycket vi (we) i början av texten, då personen även har en positiv 

affekt. Detta skulle kunna tyda på att han/hon är positivt inställd till företaget och känner att 

han/hon är en del av det.  

”Vi har tillgång till massage på NCC” 

En stor del av det som nämns om framtiden i texten uttrycks även i negativ affekt och det som 

nämns i presens är till stor del positivt laddat. När han/hon talat om en förändring (pres-> fut 

och pres->past) är det negativt laddat. Personen pratar inte i någon renodlad dåtid.  

”Men nu har det kommit ut papper” 
”och där står det att man skall få massage” 

Personen talar med engagemang, men föreslår inte några egna förbättringar eller förändringar. 

Deltagaren uttrycker en önskan om att massagen inte ska förändras (wish-negative) och det är 

troligt att detta är viktig för honom/henne. 

”Jag hoppas inte det blir så.” 

Analys av teman 

Tema arbete 

Tabell 14. Entiteter och predikat kopplade till temat arbete. 
Entitet Predikat 
NCC som vi tillgång till massage på 

NCC är den enda entitet som berör arbete och meningsenheten har en positiv laddning. Dock 

handlar hela texten om friskvården just på NCC, och då uttrycker personen sig både positivt 

och negativt. 
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Tema friskvård 

Tabell 15. Entiteter och predikat kopplade till temat friskvård. 
Entitet Predikat 
Massage som man kan behöva 
Massage som om man behöver mer av det 
Massage som man skall ha hela tiden 
Massage som det finns tillgång till på NCC 
Massören som sen skall bedöma 

Personen berättar om massage som finns att tillgå på NCC och är av uppfattningen att detta är 

något man ska få kontinuerligt. Deltagaren nämner också att information skickats ut om att en 

massör ska bedöma om fortsatt massage behövs eller inte. Han/hon uttrycker att missnöje 

inför detta och en förhoppning om att det inte blir så.  

Tema inställning  

Tabell 16. Entiteter och predikat kopplade till temat inställning. 
Entitet Predikat 
Bra som jag tycker det är 
Hjälper som det gör 
Bra som jag tycker att det inte är 
Hoppas som jag gör att det inte bli så 

Deltagaren av studien visar en positiv inställning när han/hon talar om att massage som 

företaget tillhandahåller. Det är bra med massage eftersom det hjälper mot stelhet. Han/hon 

tycker däremot inte om att massören ska bedöma om personen fortsättningsvis ska få massage 

och hoppas därför att det inte blir så.  

Tema kroppen 

Tabell 17. Entiteter och predikat kopplade till temat kropp. 
Entitet Predikat 
Leder, rygg, axlar Som man är stel i när 
Kroppen Som något skall göra utslag på  

Då personen talar om entiteter som berör kroppen säger han/hon att massage är bra om man är 

stel i kroppen och att det vidare är något som man måste få regelbundet för att det ska ha en 

positiv effekt på kroppen.  

Sammanfattning av livsvärlden 

Texten börjar positivt med att personen talar om att vi på NCC har tillgång till massage. Det 

visar att personen känner tillhörighet med NCC men att han eller hon inte alltid är nöjd över 

hur beslut tas om friskvården. Personen vill inte att massören ska bedöma om han eller hon 
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behöver fortsatt massage. I detta kan ligga en oro att massören gör en felbedömning av 

behovet och att personen därför inte får fortsätta med massage även om denne själv anser att 

behovet finns. Detta sammanfaller i så fall med personens fortsättning om att massage behövs 

regelbundet om det ska ha en positiv inverkan på kroppen.  

Personen är inte överdrivet negativ eller positiv när denne funderar över friskvården på NCC. 

Det är tydligt att det inte är rapportskrivaren som bestämmer hur det ska bli men det verkar 

ändå som att han eller hon anser att det finns en möjlighet att påverka friskvården och tar 

tillfället i akt och uttrycker sina önskemål genom självrapporten.  

Likheter och Skillnader mellan Yrkesarbetarna 
När yrkesarbetarna talar om friskvård nämner de massage och hälsoundersökningar. Något 

annat tas inte upp i texterna, trots att det finns många fler saker som NCC gör för sin personal, 

som kan räknas till friskvård. Alla rapporter uttrycker en positiv inställning till massagen som 

finns på företaget idag. I kategorin wish-negative som finns representerad i 3 av de fyra 

rapporterna, ställs frågan om hur det skulle vara om massagen togs bort eller förändrades. 

Rapportskrivarna uttrycker klart att de inte ser en sådan förändring som något positivt vilket 

också kan ses i kategorin negative-prospective (43,75 – 60 %).  

Till skillnad från övriga rapporter har yrkesarbetaren i rapport 3 uttryckt sig i mestadels 

neutral/positiv affekt (75 %). Resterande tre rapporter har en hög procentfördelning inom 

kategorin negative-prospective.  

Något som också återkommer i de yrkesarbetandes texter är en vi och dem – känsla. Den 

känslan riktar sig dels mot deras chefer men också mot tjänstemännen och ledningen. 

”Vissa Pc och Abl tycker att det stör produktionen på arbetet,” 

”Då behövs vi inte bara cheferna” 

”och där står det att man skall få massage” 

”vore en skam mot oss byggnadsarbetare”. 

”blir det verkligen ni och vi.” 

”När vi inte kan slita längre så är vi inte värda mer.” 

Det finns ingen meningsenhet som visar att de yrkesarbetande har möjlighet att påverka 

huruvida massagen ska finnas kvar eller inte.  

Endast en av de yrkesarbetande ger förslag till förändring eller förbättring och detta görs 

genom att uttrycka en önskan om att hälsokontroller skulle kunna förekomma oftare. De flesta 

yrkesarbetare uttrycker sig vidare med säkerhet i rapporterna (65-93,75 % i kategorin doxa-

affirmation). I rapport två ifrågasätter (question) yrkesarbetaren istället för att uttala sig 
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säkert. Det deltagaren ifrågasätter är varför massagen ska tas bort och varför man ska förändra 

något som fungerar bra idag.  

Alla rapporter fokuserar på framtiden och innehåller funderingar kring friskvården. 

Funderingarna uttrycks i negativ affekt vilket visar en oro för att en förändring kommer 

påverka de yrkesarbetande negativt. Endast en av rapportern innehåller information om dåtid 

och uttrycks med positiv affekt. Meningsenheten med kategorin past riktar sig då till 

massagen som funnits på vissa byggen.  

I alla rapporter finns uttryck i kategorin we men de förekommer mer frekvent i rapport ett och 

två än i de övriga rapporterna för yrkesarbetarna. Oftast är det i samband med att deltagarna 

förklarar hur de mår och när det berättar om hur yrkesarbetarna som grupp påverkas av 

förändring. I rapport tre förekommer kategorin we dock i samband med att personen säger att  

”Vi har tillgång till massage på NCC” 

Alla rapporter innehåller jag-form då personerna berättar om deras erfarenhet av massage och 

är oftast positivt uttryckta. En av rapporterna visar negativ affekt när han eller hon skriver att 

han/hon inte vill förändra något och syftar då på massagen. 

Under modaliteten function kan utläsas att deltagarna föreställer sig något. I det här fallet är 

det massagen de funderar över och hur den kan påverka deras tillvaro. 

Det som inte är uttryckt i doxa-affirmation är antingen uttryckt i possiblity eller probability, 

och sammanfaller med att deltagarna föreställer sig framtiden. I alla rapporter utom nr. 3 är 

detta också kopplat till massagens vara eller icke vara. 
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Rapport 5, Tjänsteman 
Figur 6. Procentuell fördelning av modaliteterna i självrapport 5 –Tjänstemän. 

Tjänsteman, Rapport 5
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Analys av modaliteter 

Det mesta uttrycks i doxa-affirmation (94,12 %) vilket visar att det inte råder några tvivel i 

personens uttalanden. Detta bekräftas också genom att resterande meningsenheter uttrycks 

som att något är troligt (probability, 5,88 %).  

”Den bästa insatsen som gjorts” 

”Det sämsta med friskvården inom NCC” 

”Annars verkar det vara svårt” 

Personens text visar på ett stort engagemang (engagement) på 58, 82 %, när han/hon talar om 

stegtävling, policy och friskvårdsbidrag men uttrycker ingen aspiration – dvs. kommer alltså 

inte med några uttryckliga krav på förändringar eller förbättringar. 

”Den bästa insatsen som gjorts” 

”Detta är en konstig policy.” 

”Detta är skrattretande.” 

Kategorin positive-prospective under modaliteten affect finns inte representerad och inte 

heller kategorin wish-positive. Personen uttrycker alltså inte några konkreta önskemål eller 

positiva framtidsmöjligheter. Faktum är att han/hon talar väldigt lite om framtiden över 

huvudtaget. Endast 5,88 % i pres ->fut., dvs. en meningsenhet, utgör det enda exemplet på 

framtid i texten. 
”att om du tränar så är du sjuk en halv dag mindre om året”. 
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Genom modaliteten affect med underkategorin negative-prospective (47,06 %) kan utläsas att 

personen inte är riktigt nöjd med hur det ser ut i dagsläget men att det samtidigt kan vara svårt 

att förändra friskvården till det bättre. 

” Annars verkar det vara svårt” 

”vilket till stor del beror på åldern inom företaget” 

”Det sämsta med friskvården inom NCC” 

Analys av teman 

Tema arbete 

Tabell 18. Entiteter och predikat kopplade till temat arbete. 
Entitet Predikat 
Arbete som 500 kr knappt motsvarar en halvdags 
Yrkesverksamma som friskvården mest är för 
Anställd  som får bidrag på 500kr 
Åldern som är inom företaget 

Personen talar om arbete när han eller hon också funderar över friskvårdsbidraget. Han eller 

hon anser att det (av ledningen) beslutade bidraget är för lågt och menar att detta knappt 

motsvarar en halvdags arbete. Han eller hon gör också skillnad mellan yrkesarbetande och 

tjänstemän på företaget då personen säger att friskvård främst är för de yrkesarbetande. 

Personen har också invändningar mot företagets policy om friskvård. 

Tema friskvård 

Tabell 19. Entiteter och predikat kopplade till temat friskvård. 
Entitet Predikat 
STEG-tävlingen som finns 
Aktiviteter som man kan driva igenom 

som är inom NCC 
som det är sämsta med Friskvården 
som mest är för yrkesverksamma 

Bidraget som är 500 kr/anställd 
Tränar som att om du gör det, är du sjuk en halvdag mindre/år 

När personen talar om friskvård, är det främst två saker som nämns: stegtävlingen och 

friskvårdsbidraget. Stegtävlingen tyckte personen var den bästa satsningen som gjorts. Han 

eller hon skriver också att friskvårdsbidraget är för lågt. Personen anser vidare att det är svårt 

för företaget att driva igenom friskvårdssatsningar vilket enligt deltagaren kan bero på åldern 

inom företaget och på utbildningen av friskvårdsinspiratörerna. Han eller hon anser också att 

friskvård mest är till för yrkesarbetarna och inte så mycket för de som arbetar på kontoret. 
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Tema inställning  

Tabell 20. Entiteter och predikat kopplade till temat inställning. 
Entitet Predikat 
Bästa som är den insatsen som gjorts 
Beror som det till stor del gör på åldern inom företaget 
Sämsta som med friskvården inom NCC 
Skrattretande  som detta är 
Konstig som det är policyn 

Personen är positivt inställd till stegtävlingen och negativ till friskvårdsbidraget. I övrigt 

uttrycker han/hon sig negativt om företagets förmåga att driva igenom friskvårdsaktiviteter. 

Han eller hon anser att detta till stor del beror på åldern inom företaget och på utbildningen av 

friskvårdsinspiratörer. 

Sammanfattning av livsvärlden 

Personen räknar upp det han/hon tycker är positivt och negativt med friskvården på företaget. 

Det första som tas upp i texten är att personen tycker att stegtävling var en bra satsning men 

att det i övrigt är svårt att genomföra friskvårdssatsningar på företaget.  

Personen spekulerar i svårigheten att genomföra satsningar på NCC och att det dels kan bero 

på åldern i företaget och dels på utbildning av friskvårdsinspiratörer. Det är lite oklart vad 

personen menar med ålder, men troligt är att han/hon syftar på att NCC har en ganska hög 

medelålder och att personen därför tror att engagemanget för friskvården är relativt svalt från 

de anställdas sida.  

Det är också tydligt att personen anser att friskvården till stor del styrs av ekonomiska 

aspekter vilket visar sig när han/hon invänder mot policyn och friskvårdsbidraget, som 

han/hon tycker är för lågt. Personen försöker förstå företagets tankegångar kring 

friskvårdsupplägget. 

Avslutningsvis skriver personen att friskvården mest är till för yrkesarbetarna och det är även 

här oklart exakt vad personen menar. Det tyder på att personen känner att det finns en 

uppdelning mellan vad som riktar sig mot tjänstemän och yrkesarbetare.  
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Rapport 6, Tjänsteman 

Figur 7. Procentuell fördelning av modaliteterna i självrapport 6 –Tjänstemän. 

Tjänsteman, Rapport 6
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Analys av modaliteter 

Det mesta i texten uttryck i en neutral affekt (80 %) och vid genomläsning kan konstateras att 

det rör sig om en redogörelse av det erbjudande om massage som skickats ut på företaget och 

som personen har valt att avstå ifrån. 

”Vi fick ett erbjudande” 

”om massage nyligen”. 

Resterande 20% av affektmodaliteten återfinns i kategorin negative-prospective där personen 

talar om varför han/hon inte vill delta i massagen.  

”Tvivlar på att jag slappnar av”. 

”att massage är något som måste underhållas”. 

86,67 % uttrycks i doxa-affirmation samtidigt som modaliteten Will domineras av kategorin 

none (73,33 %). Det som uttrycks med säkerhet är alltså inte kopplat till någon uttrycklig 

begäran men är vid enstaka tillfällen kopplat till engagemang. Dock är det endast 20 % av 

meningsenheterna som uttrycks med engagemang (engagement) och de är då mestadels 

kopplade till negative-prospective.  

”Det hjälper inte att bara gå en eller några gånger.” 

Personen skriver vidare en del i jag-form (46,67 %) och lite grann om vi (13,33 %).  Det tyder 

på att personen känner någon form av tillhörighet till företaget men att han/hon är mån om att 

fatta sina egna beslut. 
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”Jag har aldrig tidigare fått massage” 
”men bestämde mig” 

”för att tacka nej.” 

Till skillnad från övriga rapportskrivare har den här personen även 6,67 %  i kategorin 

unengagement och visar tydligt att han/hon väljer att avstå aktiviteten. 

”Då kan det vara att jag är utan”. 

Analys av teman 

Tema arbete 

Tabell 21. Entiteter och predikat kopplade till temat arbete. 
Entitet Predikat 
Arbetstid Som det dels var under 

Den enda entiteten som förekommer i texten med koppling till temat arbete är ”arbetstid”. Här 

berättar personen att massagen som erbjöds var under arbetstid. Personen tackade nej pga. att 

han/hon inte kände att han/hon kunde slappna av och dels för att man var tvungen att fylla i en 

hälsodeklaration vilket personen endast gör tillsammans med sin läkare.  

Tema friskvård 

Tabell 22. Entiteter och predikat kopplade till temat friskvård. 
Entitet Predikat 
Massage Som jag aldrig har tidigare fått 
Hälsodeklaration Som det dels var en 
Massage Som är något som måste underhållas 

Det som handlade om friskvård i texten var massage som personen tackade nej till. Dels 

eftersom det fanns en hälsodeklaration som den anställde var tvungen att fylla i för att få 

massage. Dels tror sig deltagaren inte kunna slappna av och därför väljer han/hon att avstå.  

Tema inställning  

Tabell 23. Entiteter och predikat kopplade till temat inställning. 
Entitet Predikat 
Tvivlar Som jag gör på att jag slappnar av 
Hjälper  Som det inte gör att bara gå en eller några gånger 
Utan Som det då kan vara att jag är 

Större delen av texten är skriven i neutral affekt och det kan därför inte urskiljas om personen 

har någon övervägande positiv eller negativ inställning till företaget. Personen uttrycker 

däremot en del negativa affekter till massage, som till exempel att det inte hjälper att gå några 
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gånger, att det är under arbetstid och att han/hon inte tror sig kunna slappna av. Personen 

väljer aktivt att avstå friskvården i det här fallet.  

Sammanfattning av livsvärlden 

Texten är som tidigare nämnts genomgående neutralt skriven och personen berättar att han 

eller hon har fått erbjudande om massage som denne har tackat nej till. Det framgår att 

personen inte vill fylla i hälsoformulär när denne besöker en av företaget anlitad massör och 

det kan antas att han/hon tycker att det blir för intimt och utlämnade eller att det helt enkelt 

rör sig om att han eller hon inte förstår varför detta ska vara nödvändigt. Vidare anser 

personen att massage måste underhållas kontinuerligt för att det ska vara av värde och att det 

inte är något för honom/henne då det är under arbetstid. Personen tror sig inte kunna slappna 

av om han/hon skulle få massage under arbetstid. 

Texten ger inte någon uttömmande beskrivning av personens inställning till friskvård i stort, 

utan koncentrerar sig enbart på massagen. Känner deltagaren till något annat än massage i 

NCCs friskvårdsprogram? 

Rapport 7, Tjänsteman 

Figur 8. Procentuell fördelning av modaliteterna i självrapport 7 –Tjänstemän. 

Tjänsteman, Rapport 7
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Analys av modaliteter 

Hela texten är skriven i nutid och handlar om vad som finns att tillgå i form av friskvård på 

företaget och texten är mestadels positivt laddad. Det kan ses i modalitetskategorin present 
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(41,67 %) och de båda kategorierna  positive-prospective och positive-retrospective i 

affektmodaliteten, vilka tillsammans uppgår till 75 %.  

”I mitt tycke är NCC mycket måna om sin personal” 

”Vi alla har möjlighet” 

Vidare har författarna noterat att texten till skillnad från övriga rapporter helt saknar negativ 

laddning. Personen talar nästan ingenting om framtiden och den enda meningsenhet som 

innehåller kategorin future uttrycks med engagemang (engagement). Den ingår även i 

kategorin positive-prospective.  

”att ta möjligheten till friskvård”. 

I övrigt kan nämnas att allt som uttryckts med engagemang (33,33 %) även återfinns i 

kategorin doxa-affirmation. Det tyder på att personen känner en viss säkerhet i sina uttryckta 

åsikter.  

”Det är upp till var och en” 

”att ta möjligheten till friskvård”. 

Det skrivs inte så mycket i jag-form, endast 8,33 %, och det mesta som nämns om friskvård i 

texten är uttryckt i generella termer utan att peka på att det skulle rikta sig mot någon särskild 

person (unspecified, 58,33%).  

”Det senaste inslaget är massage” 

”som är kraftigt subventionerat”. 

”Detta kan ske på arbetstid” 

”eller hos massör på kvällstid”. 

Personen har inte uttryckt något önskemål eller någon begäran om förbättringar (wish-positive 

och aspiration). I deltagarens text kan utläsas att han/hon överlag är positiv till friskvården på 

företaget, och det kan därmed vara en möjlig förklaring till varför personen inte ger några 

förslag till förändringar.  

Analys av teman 

Tema arbete 

Tabell 24. Entiteter och predikat kopplade till temat arbete. 
Entitet Predikat 
Arbetstid Som detta kan ske på 
NCC Som i mitt tycke är mycket måna om sin personal
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Personen talar väldigt väl om NCC och säger att företaget är väldigt mån om sin personal. 

Han/hon berättar att massage kan ske under arbetstid.  

Tema friskvård 

Tabell 25. Entiteter och predikat kopplade till temat friskvård. 
Entitet Predikat 
Välbefinnande som finns 
Friskvårdsanläggningar som man på fritiden kan ha rabatt på 
Massage som är det senaste inslaget 
Massör som hos en på kvällstid 
Friskvård som att ta möjlighet till det 

Personen talar om att man som anställd har tillgång massage till ett kraftigt subventionerat 

pris och att alla har möjlighet att träna på fritiden med rabatt på någon friskvårdsanläggning. 

Den här deltagaren är den enda i studien som nämner välbefinnande.   

Tema inställning 

Tabell 26. Entiteter och predikat kopplade till temat inställning. 
Entitet Predikat 
Mycket Som NCC är mån om sin personal 
Möjlighet Som vi alla har 
Kraftigt Som något är subventionerat 

Personen har en genomgående positiv inställning till både friskvården och företaget. Han/hon 

säger att det är upp till var och en att ta tillvara möjligheten till friskvård. Det tyder på att 

personen känner att han/hon själv har kontroll på sin situation, vilket han eller hon också 

tycks vara nöjd med. 

Tema kroppen  

Tabell 27. Entiteter och predikat kopplade till temat kropp. 
Entitet Predikat 
Kropp Som kan vårdas 

Den enda entiteten som rör temat kropp är just ordet kropp. Här säger personen att alla har 

möjlighet att vårda sin kropp på fritiden, med hjälp av exempelvis rabatt på 

friskvårdsanläggningar. 

Sammanfattning av livsvärlden 

Texten är genomgående skriven med positiv affekt och det verkar som att personen är nöjd 

med friskvården på företaget då han/hon skriver att NCC är mån om sin personal och deras 

välbefinnande. Rapportförfattaren skriver att alla har möjlighet att ta hand om sin kropp på 
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fritiden och som exempel tar han/hon upp rabatt på friskvårdsanläggningar. Vidare berättar 

deltagaren om det som han/hon uppfattar som det senaste inslaget av friskvård - nämligen 

kraftigt subventionerad massage - och belyser att det går att få både under arbetstid och på 

kvällstid. Deltagaren menar att det är upp till den anställde att välja om denne vill använda sig 

av företagets friskvårdsmöjligheter eller inte. Det föreslås inga förbättringar av friskvården 

vilket kan bero på att han/hon är nöjd med det som finns på företaget idag. Intressant är det 

faktum att begreppet välbefinnande nämns i början av rapporten medan personen därefter 

endast fokuserar på massage och friskvårdsanläggningar.   

Rapport 8, Tjänsteman 
Figur 9. Procentuell fördelning av modaliteterna i självrapport 8 –Tjänstemän. 

Tjänsteman, Rapport 8
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Analys av modaliteter 

Personen skriver en del om hur det är på företaget just nu (present, 40 %) med både positiv 

och negativ affekt. Positive-retrospective riktas mot friskvårdssatsningarna på företaget och 

negative-retrospective riktas mot svårigheten att hinna med. 

”Jag tycker satsningarna är bra.” 

”Tyvärr är det svårt att hinna med allt!” 

Vidare talar han/hon med ett engagemang på 60 %, men uttrycker inga särskilda önskemål 

(wish-positive) eller krav (aspiration). Detta kan tolkas som att personen är relativt nöjd med 

situationen som den är i dagsläget. Detta styrks möjligen också av att det inte finns några 

meningsenheter som riktar sig mot framtiden 
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Vid genomläsning av texten uppfattas att han/hon tycker att det är upp till var och en att välja 

om man vill träna, och att personen därmed uttrycker att situationen går att kontrollera. 

”Vill man, finns ju möjlighet”, 

I övrigt kan noteras att personen skriver i generella ordalag utan att i någon större 

utsträckning referera till vare sig själv eller andra.  

Analys av teman 

Tema friskvård 

Tabell 28. Entiteter och predikat kopplade till temat friskvård. 
Entitet Predikat 
Satsningarna som jag tycker är bra 
Träna som man kan på lunchen 
Massage som jag tycker är att föredra 

Personen anser att satsningarna är bra och menar på att om man vill finns det möjlighet till 

friskvård. Han/hon säger att anställda på NCC kan träna på lunchen, springa olika lopp eller 

få hjälp med träningskort.  

Tema inställning  

Tabell 29. Entiteter och predikat kopplade till temat inställning. 
Entitet Predikat 
Bra som jag tycker att satsningen är 
Svårt som det är att hinna med allt 
Möjlighet som ju finns om man vill 

Personen verkar vara nöjd med utbudet av friskvård, men menar samtidigt att det är upp till 

var och en att ta vara på den möjligheten. Deltagaren berättar att han/hon föredrar massage 

framför andra aktiviteter. Vidare uttrycker deltagren sig på ett sådant sätt att det verkar som 

han eller hon känner kontroll över sin situation och ser att han/hon har möjlighet att välja. 

Sammanfattning av livsvärlden 

Personen är tillsynes positiv till både företaget och friskvårdssatsningarna då han eller hon 

säger... ”Jag tycker satsningarna är bra”.  Om den anställde vill finns det enligt 

rapportskrivaren möjlighet att träna på lunchen, springa olika lopp eller få hjälp med 

träningskort. Personen menar att man själv väljer om man vill använda sig av friskvården som 

NCC erbjuder eller inte. Detta tyder på att personen känner att han/hon kan påverka sin 

situation och att andra anställda har samma möjlighet. Personen tycks dock ändå vara lite 

bekymrad, då han/hon avslutar självrapporten med ” Tyvärr är det svårt att hinna med allt!”. 
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Det i sin tur kan tolkas som att personen känner att han/hon inte har tid med de 

friskvårdsaktiviteter NCC erbjuder. 

Rapport 9, Tjänsteman 

Figur 10. Procentuell fördelning av modaliteterna i självrapport 9 –Tjänstemän. 

Tänsteman, Rapport 9
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Analys av modaliteter 

Vid genomläsning av hela texten syns att personen är positivt inställd till friskvården på NCC. 

Meningsenheterna var för sig visar dock inte riktigt den fördelningen utan har snarare 

tyngdpunkt på neutral affekt (62,50%). 

”Positivt är att jag redan” 

”fått kallelse till Företagshälsovården!” 

Då personen inte tycker sig ha så stor erfarenhet, av vad som kan tolkas som NCCs friskvård, 

är en del av texten neutralt uttryckt. Inte heller de omkringliggande meningsenheterna visar en 

negativ eller positiv affekt. 

”Började på företaget nov – 05” 

”har därför ej erfarenhet.” 

Negativt uttryckt är endast en meningsenhet som talar om friskvårdsbidraget och återfinns i 

kategorin negative-retrospective. 

”är ganska lågt” 

Vad gäller modaliteten Will, har personen uttryckt sig med engagemang i 50 % av 

meningsenheterna. Det visar att personen funderar kring friskvården trots sin ringa erfarenhet.  
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”Också positivt att möjlighet” 

”detta tycker jag dock” 

Däremot uttrycks inga krav eller önskemål vilket gör att kategorierna aspiration och wish-

positive saknas under modaliteten Will.  

75 % unspecifed i modaliteten subjekt innebär att personen inte refererar till någon särskild i 

texten. Vid genomläsning av texten märks dock tecken på att personen pratar i egen person 

om vad han/hon tycker.  

”Också positivt att möjlighet”, 

”till friskvårdsbidrag finns”. 

Personen gör uttalanden i både nutid (present, 62,5 %) och dåtid (past, 25 %). Saknas gör 

däremot uttalanden om framtiden.  

Analys av teman 

Tema arbete  

Tabell 30. Entiteter och predikat kopplade till temat arbete. 
Entitet Predikat 
Företaget Som jag började på i nov -05 

Personen berättar att han/hon började på företaget i november förra året och därför inte har så 

mycket erfarenhet, men skriver dock att företaget har kallat honom/henne till 

företagshälsovården, vilket är positivt.  

Tema friskvård 

Tabell 31. Entiteter och predikat kopplade till temat friskvård. 
Entitet Predikat 
Företagshälsovården Som jag fått kallelse till 
Friskvårdsbidrag Som det finns 

De ord som berör temat friskvård i självrapporten är företagshälsovården, som personen säger 

sig redan fått kallelse till och friskvårdsbidraget som han/hon tycker är ganska lågt.  

Tema inställning 

Tabell 32. Entiteter och predikat kopplade till temat inställning. 
Entitet Predikat 
Positiv Som till att möjlighet finns 

Deltagaren i studien verkar både neutral och positiv i sin inställning till företaget och 

friskvården. En neutral inställning visas när tjänstemannen berättar att denne är nyanställd och 
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därför inte har någon större erfarenhet av det företaget har att erbjuda. Han/hon berättar dock 

att det är positivt att han/hon redan fått kallelse till företagshälsovården och menar också att 

det är positivt att möjlighet till friskvårdsbidrag finns även om det är ganska lågt.   

Sammanfattning av livsvärlden 

Texten är genomgående positiv med undantag av ett fåtal negativa meningsenheter. Det som 

skrivs är mestadels uttryckt med engagemang. Rapportförfattaren kommer inte med några 

direkta förslag till förbättringar vilket dels kan bero på det faktum att han/hon anställdes 

nyligen och dels på att han/hon säger sig ha lite erfarenhet av företagets friskvård. Samtidigt 

säger personen att han/hon redan fått kallelse till företagshälsovården, vilket denne ser som 

positivt. Friskvårdsbidraget tycker dock personen är ganska lågt. Det enda i texten som rör 

friskvård handlar just om bidraget och företagshälsovården. 

Rapport 10, Tjänsteman 
Figur 11. Procentuell fördelning av modaliteterna i självrapport 10 –Tjänstemän. 

Tjänsteman, Rapport 10
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Analys av modaliteter 

Deltagaren uttrycker ett tämligen stort engagemang i texten (59,09 %) bl.a. när han/hon talar 

om vilka friskvårdssatsningar som varit av betydelse för honom/henne och när personen 

berättar om varför han/hon har valt att avstå massage.  

”Den friskvårdssatsning som är av” 

”störst betydelse för mig” 

”Sen har vi en massör” 

”som jag tycker är för hårdhänt” 
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Personen talar inte i någon renodlad framtid, men ger dock förslag till framtida förbättringar, 

vilket kan ses i modalitetskategorierna present -> future (9,09 %) och wish-positive (9,09 %). 

”Borde kanske vara lite mer reklam för friskvårdsavdelningens aktiviteter.” 

”För min del skulle jag helst gå 1gg/år” 

Kategorin unspecified upptar så mycket som 54,55 % av meningsenheterna. I texten kan 

emellertid utläsas att personen ofta talar om sig själv som subjekt, eller att han/hon åtminstone 

har åsikter om något, trots att meningsenheten inte uttryckligen innehåller ordet jag.  

”men har inte deltagit”. 

”Vet inte riktigt.” 

Rapporten innehåller en stor spridning mellan de positiva, neutrala och negativa 

meningsenheter som är kopplade till modaliteten affect. Högst frekvens har negative-

retrospective med 40,90 %. I textavsnittet som handlar om hälsoundersökningen kan den stora 

variationen ses då texten börjar positivt, övergår i negativt för att sedan avslutas neutralt. 

”Hälsoundersökningen som vi får gå på är bra,” 

”men för sällan.” 
”nu är det vart 3:e eller 4:e år.” 

”Vet inte riktigt.” 

Kategorin we under modaliteten subject inbegriper 18,18 % av meningsenheterna vilket skulle 

kunna tyda på att personen känner en viss samhörighet med övriga anställda på företaget.  

Analys av teman 

Tema arbete  

Tabell 33. Entiteter och predikat kopplade till temat arbete. 
Entitet Predikat 
Avdelningen Som vi röstade på 
Företaget Som har friskvård 

Det personen säger som rör temat är att han/hon i det stora hela är mycket positiv till att 

företaget har friskvård. Personen pratar också om att de på avdelningen röstade om vilken av 

två massörer de skulle ha i fortsättningen 

Tema friskvård  

Tabell 34. Entiteter och predikat kopplade till temat friskvård. 
Entitet Predikat 
Kort Som på Forum är rabatterat 
Massör som vi sen har en 
Hälsoundersökningen Som vi får gå på är bra 
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Aktiviteter Som jag för övrigt inte känner till fler 
Friskvårdsavdelningens 
aktiviteter Som det kanske borde bara lite mer reklam för  
Stegtävling Som vi haft någon gång 
Gymkortet Som är speciellt 

Personen talar om flera olika friskvårdsaktiviteter. Mest positiv är personen till det rabatterade 

gymkortet. Deltagaren ger också förslag på förbättringar av friskvården, vilket tyder på ett 

engagemang. Den förändring han/hon önskar, är hälsoundersökning varje år och ger ett 

ytterliggare förslag då han/hon säger att det kanske borde vara mer reklam för 

friskvårdsavdelningens aktiviteter.  

Tema inställning  

Tabell 35. Entiteter och predikat kopplade till temat inställning. 
Entitet Predikat 
Bra som hälsoundersökningen vi får gå på är 
Helst som jag skulle gå 1 gång per år 
Superbra som ett gym är 
Positiv som jag är mycket på det stora hela 

Personen har en positiv inställning till både företaget och friskvården, men tycker att den 

massör de har på hans/hennes avdelning är för hårdhänt. Deltagaren uttrycker också önskemål 

om oftare förekommande hälsoundersökningar. 

Sammanfattning av livsvärlden 

Rapporten är skriven med stort engagemang (59,09 %) och rapportskrivaren är överlag positiv 

till friskvården på företaget ”På det stora hela är jag mycket positiv till att företaget har 

friskvård och då speciellt till gymkortet”. Samtidigt har personen ett par förslag till 

förbättringar. Han/hon föreslår till exempel att det kunde vara lite mer reklam för företagets 

friskvårdsaktiviteter. Ytterliggare ett förslag på förändring kommer när han/hon säger att ”För 

min del skulle jag helst gå 1gg/år” och syftar då på hälsoundersökningen. 

Rapportskrivaren berättar om några olika aktiviteter som friskvården på företaget sysslar med:  

⋅ Rabatterat gymkort - som han/hon är mycket positiv till. 

⋅ Hälsoundersökningen - som är bra, men är för sällan. 

⋅ Massör - som han/hon tycker är för hårdhänt.  

⋅ Stegtävling – som han/hon inte deltagit i.  
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När han/hon skriver om friskvård syns som tidigare nämnts ett engagemang och dessutom en 

känsla av samhörighet mellan de anställda. Personen säger ”och så röstade vi på 

avdelningen” och ”Hälsoundersökningen som vi får gå på är bra”.  

Rapport 11, Tjänsteman 

Figur 12. Procentuell fördelning av modaliteterna i självrapport 11 –Tjänstemän. 

Tjänsteman, Rapport 11

26,09%
21,74%

34,78%
4,35%

13,04%
69,57%

4,35%
8,70%

17,39%
17,39%

4,35%
13,04%

39,13%
26,09%

34,78%
21,74%

39,13%
4,35%

8,70%
8,70%

4,35%
8,70%

17,39%
17,39%

34,78%
56,52%

43,48%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

 negative-prospective
 negative-retrospective

 neutral
 positive-prospective

 positive-retrospective
 doxa-affirmation

 doxa-negation
 possibility
 probability
 imag/sign

 imaginative
 perc/sign

 perceptive
 signitive

 I
 one-all

 unspecified
 we

 always-recurrent
 empty
 future
 past

 pres -> fut
 pres -> pas

 present
 engagement

 none

A
ffe

ct
s

B
el

ie
f

Fu
nc

tio
n

S
ub

je
ct

Ti
m

e
W

ill

 

Analys av modaliteter 

Texten börjar neutralt och övergår till mestadels negativ (negativ-prospective, 21,74 % och 

negative-retrospective, 26,09 %), med inslag av positiv affekt genom hela texten (positive-

retrospective, 13,04 %). När personen skriver om framtid är dessa enheter främst negativa och 

uttrycker funderingar kring förändring av massagen. Personen tror inte att byggympa kommer 

att fungera.   

”att bli lite irriterad på att man nu diskuterar att massagen ska koncentreras till 3 tillfällen” 

”Problemet är väl att satsningen på gympa kommer centralt och att det därför ska genomföras.” 

Personen är ofta säker på sina uttalanden (doxa-affirmation, 69,57 %). 

”Vet dock att gubbarna är ganska måttligt intresserade av gympa.” 

Det finns dock en meningsenhet som uttrycker en stark doxa-negation. Detta kan tyda på att 

personen försöker gardera sig från att säga något felaktigt.  

”Jag har inga vetenskapliga belägg för detta,” 

I rapporten uttrycks vid enstaka tillfällen sannolikheter som berör massage och byggympa och 

funderingar kring hur detta påverkar kroppen.  
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”Jag inbillar mig att massagen påverkar frånvaron för t.ex. ryggont positivt.” 

”Jag tycker dock att man borde bli lika kall (eller skadebenägen) efter frukost och efter middag.” 

De meningsenheter som återfinns i kategorierna är imaginativ/signitiv eller imagniativ tyder 

på att personen har en del funderingar kring hur friskvården är upplagd idag och huruvida det 

fungerar eller inte.  

”Jympa ska vara förebyggande men jag tror inte att det kommer att fungera.” 

Personen använder endast subjektet we i en meningsenhet. Detta skulle i sig kunna tyda på att 

personen inte känner av någon stor ”vi-gemenskap”, men samtidigt finns andra 

meningsenheter som tyder på att personen känner tillhörighet till företaget.  

”Inom det affärschefsområde jag tillhör” 

Likaså modalitetsbestämdes ett antal meningsenheter i kategorin one-all, (21,74 %) då 

han/hon använder uttrycket alla och man. Detta tyder på att personen gör generaliseringar, 

dvs. att det inte bara är personen själv som tycker något utan även hans/hennes 

arbetskamrater. Uttrycket ”man” används också för att tala om vad företagsledningen gör eller 

vad de tycker.  

”Detta har varit väldigt uppskattat av alla.” 

”att bli lite irriterad på att man nu diskuterar att massagen ska koncentreras till 3 tillfällen” 

”I samma andetag tycker man att vi ska hålla byggjympa varje morgon.” 

Personen skriver för det mesta om nutid (present, 34,48 %), men det förekommer dock även 

lite past, future och always-recurrent. Väldigt lite uttrycks i renodlad dåtid, men när det finns 

med är det kopplat till en positiv affekt. 

”Detta har varit väldigt uppskattat av alla”. 

När personen talar om dåtid till nutid (pres -> pas) uttrycks detta i neutral eller positiv affekt. 

De förändringar som gjorts hittills har enligt textförfattaren inte medfört några försämringar. 

Personen ser alltså på de förändringar som varit som positiva.  

”Detta har sedan växt och växt” 

”redan märker minskad frånvaro bara på sex månaders massage.” 

Då personen skriver om nutid till framtid (pres -> fut) ser det dock lite annorlunda ut. Dels 

föreställer sig personen framtiden (imaginative) och dels uttrycks meningarna med negativ 

affekt (negative-prospective). Här handlar det till exempel om hur han/hon inte tror att gympa 

kommer att fungera.   

”att bli lite irriterad på att man nu diskuterar att massagen ska koncentreras till 3 tillfällen” 
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”Jympa ska vara förebyggande men jag tror inte att det kommer att fungera. ” 

Procentenheten för engagemang ligger på 56,52 % och texten visar att personen har ett stort 

engagemang i fråga om att tycka, tänka och fundera över sin situation. Saknas gör dock 

modalitetskategorin aspiration. Han/hon har alltså inte några direkta förslag eller krav på 

förändringar eller förbättringar av friskvården.   

”Summa summarum tycker jag att massage är att föredra.” 

Analys av teman 

Tema arbete 

Tabell 36. Entiteter och predikat kopplade till temat arbete. 
Entitet Predikat 
Liten Smidesfirma som vi använder oss av redan märker minskad frånvaro 
Arbetstid som en veckas byggympa motsvararen en månads massage (var 14de dag) i förlorad 
Gubbarna som jag dock vet är måttligt intresserade av gympa 
Centralt som satsningen på gympa kommer från 
Affärschefsområde som inom det jag tillhör 

Deltagaren talar om det som beslutas centralt (det kan tänkas att han/hon syftar på 

företagsledningen) och berättar att det är de som bestämmer huruvida byggympa ska 

genomföras eller inte. Vidare är det de (företagsledningen eller friskvårdssamordnarna?) som 

bestämmer hur massagen ska organiseras på företaget. Personen gör jämförelser mellan 

massage och byggympa och har funderingar kring hur det påverkar arbetstiden ur en 

ekonomisk synvinkel. Här hänvisar deltagaren till företagets policy. Vidare säger sig 

rapportförfattaren veta att yrkesarbetarna har ett svalt intresse för byggympa. När personen 

pratar om det affärsområde han/hon tillhör, är det neutral affekt men vidare i texten berättar 

personen att inom området han/hon tillhör har man massage som är väldigt uppskattat av alla, 

vilket ger en positiv affekt. 

Tema friskvård 

Tabell 37. Entiteter och predikat kopplade till temat friskvård. 
Entitet Predikat 
Massagen som jag inbillar mig påverkar frånvaron för t.ex. ryggont positivt 
Massage som de redan märker minskad frånvaro på grund av  
Massagen som man nu diskuterar om den ska koncentreras till tre tillfällen 
Massage som att utvärdera om man ska fortsätta att få det på ”livstid” 
Byggympa som man i samma andetag tycker att vi ska hålla varje morgon 
Gympa som en veckas, motsvarar i förlorad arbetstid en månads massage
Gympa som ska vara förebyggande 
Satsningen som kommer centralt 
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Det som tas upp i form av friskvård är då personen pratar om massage, vilket denne gör med 

både positiv och negativ affekt. Personen säger att han/hon inbillar sig att massagen påverkar 

frånvaron positivt och berättar om en smidesfirma som de använder sig av som redan märkt 

av en minskad frånvaro efter sex månaders massage. Personen säger sedan att man därför inte 

kan låta bli att bli irriterad, då man (troligtvis företagsledningen) talar om att koncentrera 

massagen till tre gånger. Detta är något som personen ser som något väldigt negativt. 

Entiteterna gympa och byggympa har kategorin negative-prospective (affect). Personen säger 

att gympa ska vara förebyggande, men att han/hon inte tror att gympan kommer att fungera. 

Att man ska hålla gympa varje morgon ser personen alltså även detta som negativt och säger 

att ”En veckas jympa motsvarar i förlorad arbetstid 1 mån massage (var 14de dag)”.  

Personen tycker att massage är att föredra framför byggympa. 

Tema inställning  

Tabell 38. Entiteter och predikat kopplade till temat inställning. 
Entitet Predikat 
Uppskattat som detta har varit väldigt av alla 
Irriterad som att bli lite på att man nu diskuterar att massagen ska koncentreras till tre tillfällen 
Fungera som jag inte tror att satsningen på gympa kommer att göra 
Tycker som jag gör, att man borde bli lika kall (eller skadebenägen) efter frukost och middag 
Förlorad som en veckas byggympa motsvarar en månads massage (var 14de dag) i arbetstid. 
Gubbarna som är måttligt intresserade av byggympa 

Det är massage personen syftar på då han/hon menar att det har varit väldigt uppskattat av 

alla. Personen skriver att han/hon inte kan låta bli att bli irriterad då man diskuterar att 

massagen ska koncentreras till tre tillfällen. Han eller hon som skrivit självrapporten funderar 

också över att arbetarna borde bli lika kalla och skadebenägna efter sina frukost- och 

middagsraster och menar på att byggympa kanske inte är den bästa friskvårdsaktiviteten. 

Personen använder följande meningsenhet för att försöka förstärka att massage är att föredra 

framför byggympa: ”En veckas jympa motsvarar i förlorad arbetstid 1 mån massage (var 

14de dag)”.  Personen visar på ett engagemang både då han/hon talar om massage och om 

gympa. Han/hon använder sig av en del entiteter i texten som tyder på en viss vi och dem - 

känsla. Då personen skriver ”gubbarna” syftar han/hon troligtvis på de yrkesarbetande, då det 

är de som har morgongympa på företaget. Detta är en satsning som personen inte är särskilt 

positivt inställd till och säger att ”Problemet är väl att satsningen på gympa kommer centralt 

och att det därför ska genomföras”.  
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Tema kroppen 

Tabell 39. Entiteter och predikat kopplade till temat kroppen.. 
Entitet Predikat 
Ryggont Som jag inbillar mig att massagen påverkar frånvaron av positivt 
Ouppvärmd som jag har förståelse för att man inte ska arbeta 
Skadebenägen Eller kall som jag tycker att man borde bli lika efter lika efter frukost och middag 

Då personen pratar om kroppen gör han/hon detta främst med positiv affekt. Själva entiteterna 

ryggont, ouppvärmd och skadebenägen kan tyckas ha negativ affekt i sig själva, men i 

enheterna säger personen att ryggont påverkas positivt av massage och att han eller hon har 

förståelse för att man inte ska arbeta ouppvärmd. Meningsenheterna visar inte bara en positiv 

affekt utan också ett engagemang. Personen vill peka på att morgongympa på byggena i sig 

kanske är bra, men att de yrkesarbetande borde bli skadebenägna även efter sina raster och 

inte bara på morgonen. Uppfattningen man får är att personen inte särskilt positivt inställd till 

byggympa.  

Sammanfattning av livsvärlden 

Rapporten börjar med att tjänstemannen berättar att företaget började med massage inom det 

chefsområde han/hon tillhör år 2003 och att massagen på företaget därefter har växt. 

Massagen menar han/hon är väldigt uppskattad av alla. Personen tror vidare att massage är 

något som påverkar frånvaron positivt och berättar att en firma de använder sig av redan 

märkt minskad frånvaro efter sex månaders massage.  

En del negativa attityder kan utläsas då deltagaren skriver i rapporten att han/hon blir irriterad 

över att massage ska begränsas till tre tillfällen för att sedan utvärderas om vidare behov 

föreligger. Vidare säger sig personen veta att ”gubbarna” inte är särskilt intresserade av den 

byggympa som NCC satsar på.  

Helt negativ till byggympa verkar personen dock inte vara, då han/hon säger sig förstå att man 

inte ska arbeta ouppvärmd. Deltagaren verkar samtidigt vilja poängtera att även om man har 

gympa direkt på morgonen så blir man kall och stel igen under rasterna. Han/hon menar alltså 

att man är lika skadebenägen efter frukost- och middagsrasterna som man är på morgonen.  

Detta kan tolkas som att personen tycker att om nu byggympa ska finnas behöver den utövas 

flera gånger per dag och att det då blir ännu svårare att få de anställda att ställa upp. Detta 

skulle då kunna bekräftas genom att personen skriver att han/hon tycker att massage är ett 

bättre alternativ än byggympa.  
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Likheter och Skillnader mellan Tjänstemännen 
Endast en person av tjänstemännen använder sig av ordet välbefinnande, då han/hon berättar 

att NCC är måna om sin personal och deras välbefinnande. Detta är därmed det enda som tas 

upp i rapporterna om friskvård som inte är kopplat direkt till kroppen. Två av tjänstemännen 

säger att det finns möjlighet till friskvård på företaget om den anställde själv vill, och en av 

tjänstemännen skriver att friskvården främst är till för de yrkesarbetande. 

Fem av sju tjänstemän uttrycker sig med ett engagemang på mellan 50 och 59,09 %. Det 

relativt höga engagemanget riktar sig främst till de meningsenheter som handlar om någon 

form av friskvård. Större delen av tjänstemännen i studien tycker alltså till om friskvården på 

NCC. Det är dock endast en av dem som ger förslag på något han/hon önskar ska inträffa, då 

han/hon talar om hälsoundersökningen och säger...  

”För min del skulle jag helst gå 1gg/år” . 

Aspiration under modaliteten will är något som saknas helt i rapporterna, vilket innebär att 

tjänstemännen inte kräver något, eller skriver att något måste inträffa.  

Alla tjänstemän utom den som skrivit rapport fyra uttrycker sig i någon form av dåtid och 

pratar då om stegtävlingar, massage och kallelse till företagshälsovård. Nästan alla av dem är 

även uttryckta med positiv affekt. Av diagrammen kan också utläsas att tjänstemännen 

överlag uttalar sig ytterst lite om framtiden. En av personerna som faktiskt uttrycker sig i 

någon form av framtid (21,74 %) skriver då bland annat...  

”Gympa ska vara förebyggande men jag tror inte att det kommer att fungera”. 

 I två av rapporterna nämns inget alls om framtiden och det lilla som sägs om framtiden i 

övriga rapporter är både positivt och negativt. 

Fem av de sju rapporterna innehåller kategorin we och varierar alltifrån 4,35 % upp till 25 %. 

En av tjänstemännen säger att... 

”I samma andetag tycker man att vi ska hålla byggympa varje morgon”. 

Att han/hon säger så kan tyda på en känsla av samhörighet mellan yrkesarbetare och 

tjänstemän då denne inte själv utför byggympan varje morgon och därför inte heller direkt 

berörs. Några andra meningsenheter bland tjänstemännen som direkt tyder på samhörigheten 

mellan just yrkesarbetare och tjänstemän finns inte. Något som däremot pekar på motsatsen är 

då en tjänsteman skriver...  

”I övrigt tycker jag att friskvården mest är för de yrkesarbetande.” 

”Inte för oss på kontoret.” 
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Alla tjänstemännen talar i jag-form (mellan 8,33 och 46,67 %) och personerna tycks främst 

använda sig av jag-form då de berättar om vad de själva tycker om friskvårdens olika 

aktiviteter på företaget.  

För att se hur konkreta tjänstemännen är i sina rapporter tittar författarna av uppsatsen på hur 

många procent av meningsenheterna i texterna som är signitiva.  Fem av sju rapporter 

innehåller en stor del signitiva uttalanden (50 % - 83,33 %) vilket betyder att innebörden i det 

som skrivs inte är helt klart. 

”Jag tycker satsningarna är bra” 

”Tyvärr är det svårt att hinna med allt” 

Tre av tjänstemännen uttrycker inte några meningsenheter alls av imaginativ karaktär. Endast 

en av personerna skriver en renodlad imagniativ meningsenhet då han/hon säger...  

”Jag inbillar mig att massagen påverkar frånvaron för t.ex. Ryggont positivt” 

Resterande tjänstemän har endast ett par meningsenheter som är mer eller mindre imagniativa, 

dvs. sign/imag, imag/perc. Det tycks därmed föreligga en likhet mellan tjänstemännen då de 

inte föreställer sig saker och ting särskilt mycket, vilket också kan tänkas hänga ihop med att 

de överlag talar väldigt lite om framtiden. 

En av tjänstemännens rapporter saknar helt negativ affekt och en av dem saknar helt och 

hållet positiv affekt. Utöver det uttrycks meningsenheter om friskvården varierat med både 

positiv och negativ affekt. Tjänstemännen uttrycker positiv affekt när det skriver att massage, 

rabatterat gymkort och hälsoundersökning finns att tillgå på NCC. En av tjänstemännen är 

också positiv till den stegtävling företaget anordnat. Negativ affekt förekommer då de talar 

om att rabatten på gymkort är för låg och att hälsoundersökningen är för sällan. En person 

menar att man inte kan undvika  

”att bli lite irriterad på att man nu diskuterar att massagen ska koncentreras till tre tillfällen”. 

Några tydliga likheter eller skillnader syns således inte mellan tjänstemännen då det gäller 

affekt. 
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Jämförelse mellan Yrkesarbetare och Tjänstemän 

Figur 13. Jämförelse mellan tjänstemän och yrkesarbetande i modaliteten Belief. 
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Både yrkesarbetande och tjänstemän uttrycker sig relativt säkert (doxa-affirmation) i sina 

rapporter och endast två av tjänstemännen i studien uttrycker med säkerhet att de inte vet hur 

något ligger till (doxa-negation). 

”Jag har inga vetenskapliga belägg för detta,”. 

Det är inte heller så stor skillnad mellan fördelningen av possibility och probability. 

Innehållsmässigt är dock en del skillnader mellan yrkesarbetande och tjänstemän, åtminstone 

vad gäller possibility där tjänstemännen fokuserar på möjligheten till friskvård och 

yrkesarbetarna fokuserar på risken att massagen tas bort. Vidare ställer tjänstemännen inte 

några frågor eller ifrågasätter någon av satsningarna, medan det förekommer att 

yrkesarbetarna ifrågasätter varför massagen ska ändras. 
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Figur 14.  Jämförelse mellan tjänstemän och yrkesarbetande i modaliteten function. 
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Det är relativt stor skillnad mellan hur yrkesarbetarna och tjänstemännen uttalar sig. Enligt 

modaliteten belief kan författarna se att tjänstemännen i större utsträckning använder sig av 

meningsenheter som lämnar utrymme för fler frågor. De yrkesarbetande har mer funderingar 

kring friskvården än tjänstemännen när det gäller föreställningen om hur den framtida 

friskvården kommer se ut på NCC. Hos både yrkesarbetarna och tjänstemännen uttrycks 

funderingarna i form av både farhågor och irritation om förändring av massagen på företaget. 

En av tjänstemännen nämner att han/hon inte tror att byggympa kommer att fungera, ett 

fenomen som inte alls tas upp i de yrkesarbetandes rapporter. Något som däremot kan noteras 

i yrkesarbetarnas rapporter är funderingar kring hur kroppen kommer påverkas av att 

massagen tas bort och hur det även kommer påverka vi-känslan på företaget.  
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Figur 15. Jämförelse mellan tjänstemän och yrkesarbetande i modaliteten Time. 
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Det är stor skillnad mellan yrkesarbetarna och tjänstemännen när det gäller i vilken tidsform 

det skriver i sina rapporter. Som framgår av diagrammet talar yrkesarbetarna mer i framtid än 

vad tjänstemännen gör. De meningsenheter som riktar sig mot framtiden är för större delen av 

yrkesarbetarna uttryckta i negativ affekt och berör massagen. Bland annat vill de inte att 

massagen ska tas bort eller förändras. De pratar också om att det i så fall blir ni och vi.  

Även tjänstemännen talar om framtiden och massagen men uttrycker inte samma oro som 

yrkesarbetarna. Tjänstemännens berättelser behandlar dåtid mer än vad yrkesarbetarnas texter 

gör. Förutom massage talar tjänstemännen om att det finns stegtävlingar och andra 

träningsmöjligheter medan de yrkesarbetande talar om massage och hälsokontroller. Båda 

grupperna berättar om detta med mestadels positiv affekt. Båda grupperna talar en del om det 

som finns på företaget idag i form av friskvård men skiljer sig en del vad gäller affekter. De 

yrkesarbetande är glada över att det finns massage och tycker att det är en bra förmån medan 

en del av tjänstemännen uttrycker missnöje över friskvårdsbidraget, policy och hur företaget 

gör reklam för friskvårdssatsningarna. Vidare kan författarna av uppsatsen se att 

yrkesarbetarna mestadels talar om antingen framtid, nutid eller always-reccurent medan 

tjänstemännens texter ofta är tidlösa eller i presens. 
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Figur 16. Jämförelse mellan tjänstemän och yrkesarbetande i modaliteten Affect.  
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Sett till diagrammet, tycks det inte vara så stor skillnad mellan de båda yrkesgrupperna när det 

gäller positiv inställning till friskvården. Det som skiljer sig är vad yrkesarbetarna och 

tjänstemännen fokuserar på när de talar med positiv affekt. Yrkesarbetarna är mestadels 

positivt inställd till massagen som finns på företaget i dag och till det faktum att kroppen 

blivit bättre efter att de fått massage. Tjänstemännen är mer generellt positiva och deras affekt 

riktar sig även till stegtävlingar, företagshälsovården och träningsmöjligheter som NCC 

erbjuder sin personal. Den negativa affekt som tjänstemännen uttrycker är riktade mot att det 

kan vara svårt för NCC att genomföra aktiviteter, att massagen är under arbetstid och att 

friskvårdsbidraget är för lågt. Dessutom nämner en av tjänstemännen att byggympan troligtvis 

inte kommer fungera. Yrkesarbetarna är mest negativt inställda när de talar om förändring av 

massage. En av yrkesarbetarna hävdar att om massagen tas bort kommer det bli ni och vi 

mellan yrkesarbetare och tjänstemän. 
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Figur 17. Jämförelse mellan tjänstemän och yrkesarbetande i modaliteten Subject. 
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Yrkesarbetarna har en större procentuell fördelning av we än tjänstemännen och det som 

fokuseras då är massagen och att de yrkesarbetande som grupp har det bra idag. Vidare 

förekommer vi i samband med uttalanden om att yrkesgruppen ska glömmas bort när de blir 

äldre. Även uttalanden om att det inte bara är cheferna som behövs utan också vi 

byggnadsarbetare förekommer. Tjänstemännen talar inte så mycket i vare sig we eller one-all 

vilket betyder att de ofta talar om vad de själva tycker men också att de till större del redogör 

för vad som finns på företaget utan att sätta det i relation till andra anställda eller ledningen. 

Det är främst ett par rapporter i gruppen tjänstemän som fokuserar mycket på vad de själva 

tycker och detta ökar således hela den gruppens fördelning av kategorin I. Jag-form används 

av tjänstemännen när de talar om vad de tycker om friskvården och NCCs satsningar, men 

också när de vill tala om vad de föredrar. Yrkesarbetarna talar om sig själva som subjekt när 

det uttrycker önskemål men också när de talar om att något har fallit väl ut eller när de 

uttrycker sin irritation över något.  
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Figur 18. Jämförelse mellan tjänstemän och yrkesarbetande i modaliteten Will. 
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Yrkesarbetarna berättar oftare med engagemang än vad tjänstemännen gör och det är många 

gånger kopplat till funderingar över vad som kommer hända i framtiden om massagen tas 

bort. Det är också kopplat till personernas uppskattning av den friskvård som erbjuds idag. 

Tjänstemännens engagemang syns när de redogör för vilka friskvårdsaktiviteter som finns 

men också när det berättar om vilka satsningar de inte tror kommer att fungera. 

Engagemanget är vid ett par tillfällen kopplat till negativ affekt, bl.a. då de anställda talar om 

friskvårdsbidraget, val av massör och när man ger förslag till förbättringar. Brist på 

engagemang har endast uttryckts i en av tjänstemännens rapporter och då i samband med att 

personen väljer att avstå från massage. Aspiration förekommer i yrkesarbetarnas rapporter när 

personerna säger att de inte tycker att friskvården ska förändras, eller åtminstone inte 

massagen. Samma yrkesgrupp uttrycker sig med wish-negative när de skriver att de inte vill 

att massören ska bedöma behovet av fortsatt massage, men också i samband med diskussion 

om förändringar. Tjänstemännens rapporter saknar helt kategorin wish-negative och 

aspiration.  
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Avslutande diskussion 

Vad innebär begreppet friskvård för de anställda på NCC? 

Yrkesarbetarna nämner massage och hälsokontroller då de skriver om friskvård i sina 

självrapporter, medan merparten av tjänstemännen fokuserar mer på olika 

friskvårdsaktiviteter och träningsmöjligheter, såsom massage, företagshälsovård, stegtävling 

och gymkort. Författarna kan i och för sig inte dra några slutsatser om att ovan aktiviteter är 

de enda som de anställda förknippar med friskvård, men då människan både är intentionell, 

dvs. - har en avsikt med allt han/hon gör och alltid riktar sin uppmärksamhet mot något - bör 

det ändå vara det som nämnts i rapporterna som är av större betydelse för deltagarna. 

Hur upplever de anställda friskvården på NCC? 

Överlag tycks NCCs anställda vara nöjda med att företaget har friskvård och talar väl om flera 

av de olika friskvårdsaktiviteterna som företaget har för sina anställda. Det finns emellertid en 

del invändningar som även bör klarläggas.  

Uppfattningen om vad som är en bra friskvårdssatsning skiljer sig mellan de anställda. Någon 

nämner stegtävlingen som NCC har haft för sina anställda och menar att det är den bästa 

satsningen som företaget gjort medan en annan tycker att gymkortet är den bästa satsningen. 

Två av tjänstemännen poängterar att om den anställde själv vill, så finns möjligheten att delta 

i olika friskvårdsaktiviteter på företaget.  

Massage är uppskattat av de flesta rapportskrivare. En av deltagarna skriver dock att han/hon 

har tackat nej till erbjudandet om massage under arbetstid då han/hon inte tror sig kunna 

slappna av. Yrkesarbetarna tycks också vara oroliga över att möjligheten till massage kommer 

begränsas. 

Endast en deltagare tar upp byggympa och skriver att den satsningen inte är något som 

kommer fungera och menar att massage är att föredra framför byggympa.  

I några rapporter har funderingar kring friskvårdsbidrag tagits upp och den genomgående 

uppfattningen är att det bidraget är för lågt. Andra tankar som framkommit i rapporterna är 

bl.a. att informationen om friskvården är bristfällig och att det kan vara svårt att genomföra 

friskvårdsaktiviteter på företaget. Svårigheten att genomföra satsningen hänvisas till åldern 

inom företaget och utbildningen av friskvårdsinspiratörer.  
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Även om några rapporter valdes bort på grund av att de innehöll för lite information för 

analysering, vill författarna ändå uppmärksamma några av de tankar och åsikter som förekom 

i förhoppning att ytterligare nyansera bilden av hur de anställda ser på friskvården på NCC. I 

några av rapporterna nämndes exempelvis att personerna inte deltagit i någon 

friskvårdssatsning och ytterligare ett par deltagare skrev att satsningen på friskvård är dålig. 

Även kommentaren: ”friskvården inom NCC är en mycket fin pappersprodukt som inte 

fungerar på grund av en organisatorisk flopp” förekom. Följande förslag till friskvård 

räknades också upp: bowling, innebandy, fotboll, hockey & fotbollskvällar, after-work, 

uppföljning av hälsokontroll i form av coaching, byta ut massören med jämna mellanrum.  

Det faktum att tjänstemännen tar upp fler friskvårdsaktiviteter än yrkesarbetarna, och att de 

skriver att man har möjlighet till friskvård om man vill, kan tolkas som att de är mer 

medvetna om vilka friskvårdsmöjligheter som finns att tillgå. Visserligen finns det 

friskvårdsinspiratörer som har till uppgift att sprida informationen om friskvård på företaget, 

men en stor del av friskvårdsinformation sprids via NCCs intranät. Det kan tänkas att den 

formen av informationsspridning är mer fördelaktig för de kontorsanställda, då de lättare har 

tillgång till datorer vid sin arbetsplats. Uppsatsens författare funderade också på om 

tjänstemännen, genom denna medvetenhet, upplever en större valmöjlighet att delta i olika 

friskvårdsaktiviteter och att de också tycker att är upp till den enskilde individen om man vill 

delta i friskvården eller inte.  

Några frågor kring friskvårdsbidraget väcktes också vid analyseringen av texterna. Vilken 

information får de anställda egentligen om friskvårdsbidraget? Det enda som fokuserats i 

rapportern är att det kan används till träningskort och att det är för lågt. Vid samtal med NCCs 

hälsostrateg framkom att bidraget inte är personbundet och att det även finns andra 

möjligheter att utnyttja friskvårdsbidraget på. Det verkar alltså som att medvetenheten om 

bidragets funktion inte riktigt nått ut till alla anställda.  

Det är anmärkningsvärt att endast en person nämnde byggympa i sin rapport då satsningen på 

att få igång morgonuppvärmning ute på byggarbetsplatserna är relativt stor. Det borde 

rimligtvis resultera i att de anställda känner till gympan och dessutom har något att säga om 

den, oavsett om det är positivt eller negativt.  

De rapporter som inte togs in i analysarbetet innehåller intressanta funderingar eftersom det 

tydligt visar att friskvård kan upplevas på många olika sätt. Några säger sig inte alls ha 

deltagit i friskvården. Det kan dels bero på att personerna inte har något intresse av friskvård 
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och dels att de inte riktigt vet vad friskvårdbegreppet innebär. Det är möjligt att de inte känner 

till de aktiviteter som NCC tillhandahåller. Kommentaren om att friskvården endast är en 

pappersprodukt säger - tillsammans med övrigt analyserat material - en hel del om att de 

anställda många gånger förutsätter att det är företaget som ska ställa upp för sina anställda och 

tillhandahålla olika aktiviteter. Det är intressant då det är den anställdes sätt att agera som 

ligger till grund för de förutsättningar företaget har att tillfredsställa de anställdas behov. Om 

ambitionen från företagets sida är att de anställda ska vilja delta aktivt i de satsningar som 

görs bör de anställda vara mer involverade i framtagandet av de olika aktiviteterna och på det 

viset få dem att känna ett större intresse. 

Mår vi bra av samma saker? 

I studien visas det tydligt att de anställda är i behov av olika saker för att må bra. Författarna 

till studien hade i sin förförståelse en uppfattning om att friskvård förutom fysiska aktiviteter 

handlar mycket om det psykiska och sociala välbefinnandet (se avsnittet om friskvård).  

Vid analysering av de utvalda självrapporterna, framkommer dock inga tecken på att det är 

det psykiska och sociala välbefinnandet som är av störst vikt när de anställda talar om 

friskvård. Istället har underhåll av kroppen och fysiska aktiviteter sammankopplats med 

fenomenet friskvård. Dock vill författarna poängtera att en av rapporterna som tyvärr inte 

kom med i analyseringsmaterialet, innehöll funderingar kring hur den sociala samvaron i form 

av ”after-work” kan vara väl så viktig.   

I undersökningen visade det sig också, att även om fokus låg på fysiskt välbefinnande, var 

behoven där riktade åt olika håll. Yrkesarbetarna beskrev i väldigt positiva ordalag hur 

massagen förbättrat den fysiska hälsan och hur bra de mår idag på grund av massagen. De 

flesta tjänstemän var visserligen också positivt inställda till massage men fokuserade även på 

träningsmöjligheter, företagshälsovård och stegtävlingar. Det framgick inte helt tydligt i 

tjänstemännens berättelser varför träningsmöjligheterna är så bra. Det kan dock tänkas att 

stillasittande arbete medför ett behov av fysisk aktivitet, och att möjligheten till träning därför 

ökar det fysiska välbefinnandet.  

Varför vill eller vill vi inte röra på oss? 

Det är uteslutande tjänstemän som skriver om träningsmöjligheter vilket författarna tycker är 

intressant. Det kan möjligtvis bero på att yrkesarbetarna rör på sig dagligen och därför inte 

känner något behov av fysiskt krävande aktiviteter utöver arbetet. Yrkesarbetarna har även 

beskrivit hur kroppen och musklerna blivit mjukare av massage och det är i så fall inte så 
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konstigt om de föredrar massage framför andra friskvårdsaktiviteter. Det faktum att massagen 

inte kräver någon ansträngning av personen själv och att förbättring känns av omgående är 

säkert också lockande. Byggympa och övriga friskvårdsaktiviteter är visserligen 

förebyggande men det är inte lika lätt att se hur ett träningspass idag kommer att påverka hur 

personen mår om 20 år.  

Vad kan göras bättre? 

Ingen av deltagarna i undersökningen har skrivit om de föreläsningar NCC anordnar om 

friskvård, och då författarna av uppsatsen talade med sin kontaktperson på NCC framkom att 

deltagarantalet på de olika föreläsningarna varierade. Detta beror troligtvis på att 

föreläsningarna ofta är förlagda i direkt anslutning till arbetsdagens slut och att de endast 

förekommer i NCCs lokaler i Rosengård. Därför kan det vara svårt att nå ut till anställda på 

andra arbetsplatser då de i så fall måste använda sin fritid till att åka till kontoret i Rosengård. 

Om ambitionen är att nå ut till alla anställda kan en möjlighet vara att förlägga 

föreläsningarna till arbetstid och därmed få en större uppslutning. Den ekonomiska aspekten 

får då vägas mot syftet med, och vikten av föreläsningarna. En annan möjlighet kan vara att 

lägga föreläsningarna i samband med övrig företagsinformation och att komplettera 

föreläsningarna med någon form av work-shop som både syftar till att öka de anställdas 

medvetenhet om och intresse för friskvård. Det är också viktigt det som tas upp i en 

föreläsning eller work-shop är möjligt att integrera med det dagliga arbetet.  

Flera av de anställda har uttryckt viss irritation för att massagen ska försämras, då de säger sig 

ha fått information om att den ska koncentreras till tre tillfällen. Under dessa tillfällen ska 

massören bedöma om den anställde har ett behov av regelbunden massage. Några anställda 

tycks därmed vara oroliga för att de inte ska få någon fortsatt massage, trots att de själva 

känner att massagen påverkar kroppen positivt. För att undvika att de anställda ska känna oro 

eller irritation för framtida förändringar av friskvården skulle företaget kunna försöka vara 

tydligare med informationen av friskvårdsaktiviteter. En av deltagarna berättar också att 

han/hon är nyanställd och inte har så mycket information om vad företaget har att erbjuda i 

form av friskvård. Utöver de friskvårdsinspiratörer som finns representerade i de olika 

regionerna skulle man kunna avsätta en eller ett par heltidsanställda som har till uppdrag att 

åka runt på arbetsplatserna och aktivt uppmuntra till en hälsosam livsstil och öka de anställdas 

hälsokompetens. Denne skulle också kunna informera nyanställda om vilka möjligheter till 

friskvård som finns på NCC. 
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Finns det några kulturella skillnader? 

När det rör sig om olika grupper förekommer kulturella skillnader även om dessa inte alltid är 

så tydliga. Detta har också varit genomgående i texterna till den här undersökningen. Vid ett 

par tillfällen har kulturella skillnader visat sig extra tydligt vilket vi redogör för nedan. 

Som tidigare nämnts har fokus på friskvården skiljt sig mellan de två yrkesgrupperna men 

även huruvida de anställda funderar över framtiden eller inte framkommer i rapporterna. 

Yrkesarbetarna verkar nöjda med friskvården i dagsläget men tycks vara lite bekymrade över 

vad som ska ske i framtiden. Författarna uppfattade det som att yrkesarbetarna inte kände att 

de hade så stor möjlighet att påverka en eventuell förändring. Tjänstemännen däremot talade 

visserligen om att friskvårdsaktiviteter var bra, men att de skulle kunna förbättras. Det tyder 

på att tjänstemännen i större utsträckning känner att de har möjlighet att påverka friskvården. 

Under analysarbetet har noterats både en känsla samhörighet men också en viss uppdelning 

mellan yrkesarbetare och tjänstemän. Eftersom NCC är ett stort företag är den uppdelningen 

kanske inte så konstig, men författarna kan ändå inte låta bli att undra över anledningen till 

uppdelningen och om det möjligen finns något NCC skulle kunna göra för att skapa en 

starkare ”NCC-kultur” som båda grupper känner sig delaktiga i. En större gemenskap borde 

öka hälsan, då hälsa handlar om ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Det kan också 

tänkas att om de anställda kände en starkare samhörighet så skulle det i sin tur kunna påverka 

de anställdas vilja att delta i de gemensamma aktiviteter som företaget anordnar.  

Förslag till fortsatt forskning 

Här följer ett antal frågeställningar som författarna utifrån resultatet av studien, ser som 

relevanta att fortsätta forska kring: 

Vad är det som gör att vissa aktiviteter fungerar så bra och andra mindre bra? Vad var det som 

gjorde att just stegtävlingen fungerade så bra? Det skulle vara intressant att studera vilka 

faktorer som måste finnas för att en satsning ska få ett positivt utfall. 

Hur motiverar man de anställda till att vilja delta i friskvården som företaget satsar på och 

finns det något särskilt man kan göra för att även få med dem som är ointresserade av 

friskvård? 

Hur kan kommunikationen kring friskvården på NCC optimeras, så att information når ut till 

alla anställda? 
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Hur kommer det sig att det endast fokuseras på fysiskt välbefinnande och vad kan NCC göra 

för att de anställda även ska koppla ihop hälsa och friskvård med psykosociala aspekter? 

Vilka problem stötte vi på under studiens gång? 

Trots att en öppen fråga ställdes, valde alla deltagare att berätta om friskvården på NCC. Det 

kan tänkas att projektbeskrivningen som skickades ut i samband med undersökningen gjorde 

att deltagarna automatiskt fokuserade på just NCC. Detta har i så fall spolierat lite av tanken 

med den öppna frågan, som hade för avsikt att generera fria associationer kring fenomenet 

friskvård.  

Författarna funderade också över om det hade varit lämpligare att använda sig av intervjuer, 

då ett flertal rapporter var antingen knapphändigt, eller inte alls besvarade. Intervjuer hade 

möjligtvis också kunnat vara till fördel genom att de oklarheter som framkom i texterna, hade 

kunnat förtydligas med hjälp av följdfrågor i en intervjusituation.  

Dataprogrammet som användes vid analysarbetet fanns endast att tillgå i psykologiska 

institutionens lokaler, vilket försvårade arbetet en del, då den större datasalen tidvis var bokad 

för undervisning. Genom improvisation och hyfsade datakunskaper i Excel kunde det lösas på 

annat sätt men det gjorde dock att tidsramarna i projektplaneringen tänjdes en aning.  

Vid genomgång av de olika modaliteterna använde författarna olika tillvägagångssätt för att 

kategoribestämma meningsenheterna (se avsnitt Analys av Textmaterialet). Den procentuella 

fördelningen av kategorierna kan därför ha blivit något missvisande. Vår förhoppning är att 

det inte har påverkat slutresultatet då tolkningen hela tiden skett i relation till texternas 

fullständiga innehåll. Det kan dock ha smugit sig in en eller annan felaktig kommentar om 

modalitetsfördelningen i rapporterna.  

Genom en stor del av uppsatsskrivandet rådde också en osäkerhet om hur nästa steg i 

analysarbetet skulle utföras och vad de olika stegen innebar för den framtida 

tolkningssammanställningen. Författarna växte dock med uppgiften men analysarbetet tog 

väldigt lång tid. En bättre kunskap om hur man bearbetar texter i Minerva hade varit till stor 

hjälp i det här fallet då de tänkta jämförelserna mellan kvinnor och män, på grund av 

tidsbristen, var tvungna att uteslutas. 
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Bilagor 

Bilaga 1. 

PROJEKTBESKRIVNING 
 
Vi är två studenter vid Lunds Universitet, som under våren avser att skriva vår 
kandidatuppsats inom arbets- och organisationspsykologi. Vi är intresserade av människors 
upplevelser och inställning till friskvård. Eftersom NCC arbetar aktivt med friskvård har vi 
inlett ett samarbete med Lars Tengvall där vi ämnar utvärdera friskvården i organisationen. 
 
Syftet med undersökningen är att få en större förståelse för hur NCC:s anställda upplever 
friskvården på företaget och vår förhoppning är att resultatet kan ligga till grund för 
eventuella förbättringar av friskvården.  
 
Självrapporterna kommer att analyseras i Lund och en sammanfattning av dessa kommer att 
presenteras i form av en kandidatuppsats i slutet av maj, 2006.  
 
 
Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta oss: 
 
Anna Borgelin      
0709-70 00 55 
anna.borgelin.316@student.lu.se   
 
Ulrika Magnusson  
070-662 95 65 
ulrika.magnusson.980@student.lu.se 
 
Roger Sages, (handledare) 
046-222 87 56 
roger.sages@psychology.lu.se  
 



 

Var snäll och fyll i följande uppgifter innan du besvarar frågan. 
Dessa uppgifter kommer endast att användas för att få en så jämn spridning som möjligt. Vi 
kommer strikt att följa de regler som finns för ”person data uppgifter” (enligt datalagen).  
 

Man  Kvinna 
 

Kontorsanställd  Yrkesarbetande 
 
Ålder 

16 - 29 år  30 - 39 år 40 - 49 år  50 - 59 år  > 60 år      
 
 
Här är frågan vi vill att du besvarar: 
 
Vill du vara snäll och berätta om Dina tankar, funderingar, känslor, upplevelser, 
erfarenheter och önskemål angående de friskvårdssatsningar Du har varit med om? 
 
Skriv precis som Du tänker och har lust till utan att bekymra dig om ordval, stavning eller 
liknande. Detta saknar betydelse i sammanhanget. Försök att begränsa ditt svar till 2 A4 - 
sidor. 
 
Lämna Ditt bidrag i det bifogade kuvertet (det behövs ingen adressering) och lägg det i 
internposten så snart som möjligt, dock allra senast den 12 april.  
 
Tack för din medverkan! 



 

Bilaga 2. 
 

Beliefs 

Tabell 40. Beskrivning av modaliteten Beliefs. 
Kategori Beskrivning 

Doxa-affirmation Något uttrycks med säkerhet. Det råder inga tvivel om att det förhåller sig 
på ett visst sätt. 

Doxa-negation Betyder att personen är osäker på hur det förhåller sig. Denne uttrycker att 
han eller hon inte vet. 

Probability Något är troligt 

Possibility Något är möjligt. 

Question En fråga ställs. 

Function 

Tabell 41. Beskrivning av modaliteten Function. 
Kategori Beskrivning 

Perceptive Uttalandet är konkret och lämnar inte utrymme för fler frågor.  

Signitive  Uttalandet lämnar utrymme för frågor. På vilket sätt är det bra? Det är en 
subjektiv uppfattning som skiljer sig beroende på vem som får massage. 

Imaginative Personen förställer sig hur det skulle vara om det förhöll sig på ett visst sätt. 

Perc/imag Meningen innehåller både konkret och föreställning om något. 

Sign/imag Meningen är lämnar utrymme för frågor och uttrycker en föreställning om 
något. 

Time 

Tabell 42. Beskrivning av modaliteten Time 
Kategori Beskrivning 

Past Något har hänt, det hände förut. 

Present Något pågår just nu i personens tillvaro. 

Future Talar om att något kommer att hända. 

Present/Past Något hände förut som påverkar hur det förhåller sig idag 

Present/Future Något händer just nu som påverkar något i framtiden 

Always-reucrrent Det är något som sker kontinuerligt 

Empty Uttalandet säger inte något om någon tidsaspekt. 



 

Affect 

Tabell 43. Beskrivning av modaliteten Affect 
Kategori Beskrivning 

Positive-Prospective Uttrycker en positiv känslostämning som riktas mot framtiden 

Positive-Retrospective uttrycker en positiv känslostämning som riktas mot det förflutna men 
också mot det som händer just nu. 

Neutral visar en neutral känslostämning eller ingen känslostämning alls 

Negative-Prospektive uttrycker en negativ känslostämning som riktas mot framtiden. 
Någon vill inte att något ska inträffa 

Negative-retrospective uttrycker en negativ känslostämning riktad mot det förflutna eller 
mot nutid.  

Will 

Tabell 44. Beskrivning av modaliteten Will 
Kategori Beskrivning 

Engagement Visar att personen är engagerad i något. 

Aspiration Meningsenheten uttrycker att personen kräver något 

Wish-Positive Uttrycker en önskan om att något ska inträffa. 

Wish-Negative Uttrycker en önskan om att något inte ska inträffa 

Unengagement Uttrycker ett ointresse för något. 

None  Uttrycker inte någon vilja. 

Subject 

Tabell 45. Beskrivning av modaliteten Subject 
Kategori Beskrivning 

I Meningsenheten uttrycker något om personen som subjekt. 

We Meningsenheten uttrycker något i vi form. 

One all Alla i en specifik situation kan vara subjekt för en företeelse eller händelse.  

Unspecified Inget subjekt finns specificerat i meningsenheten 
 


