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Sammanfattning 

 
Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka chefers syn och arbete med hälsa och friskvård 

på arbetsplatsen. För att uppfylla syftet användes dessa frågeställningar i studien; Hur arbetar de 

olika verksamheterna med friskvård? Hur är chefers syn på hälsa och friskvård på arbetsplatsen? 

Hur väljer cheferna att använda sig av friskvård och hälsofrämjande arbeten?  

 

För att samla in data har intervjuer använts som datainsamlingsmetod, där nio enhetschefer inom 

sex olika yrkestyper har intervjuats.  

 

Resultatet visar en tydlig bild att friskvård används på de olika arbetsplatser och att det går att 

använda det på olika sätt. Resultaten visar även tydligt att cheferna anser att friskvården bör 

användas utifrån hur de fysiska kraven samt hur den fysiska miljön ser ut på arbetsplatsen. 

 

Nyckelord:  

Friskvård, hälsa, hälsofrämjande arbeten, enhetschefer       

 



 

Abstract 
 

The purpose of this qualitative study is to investigate managers' views and work on health and wellness in 

the workplace. To fulfill the purpose, these issues were used in the study; How does health care look at 

different workplaces? How is the manager's view of health and wellness in the workplace? How do 

managers choose to make use of wellness and health promotion work? 

To collect data, interviews have been used as a data collection method, where nine unit managers within 

six different types of work have been interviewed. 

The result shows a clear picture that wellness is used at the various workplaces and that it can be used in 

different ways. The results also clearly show that the managers believe that healthcare should be used 

based on how the physical requirements and how the physical environment looks at the workplace. 
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1. Inledning 
 

En inaktiv och stillasittande livsstil är något som ökar drastiskt runt om i världen. WHO (2018) menar att 

39% av världsbefolkningen lider av övervikt och hela 13% lider av fetma. Den stillasittande livsstilen har 

ökat både inom arbetet och fritiden. Det blir allt färre som uppnår rekommendationerna om att vara 

tillräckligt fysiskt aktiv. WHO:s rekommendationer för en person mellan 18–64 år är att vara fysiskt aktiv 

i någon form i minst 150 minuter i veckan på en medelintensitetsnivå eller på en högintensivnivå i minst 

75 minuter i veckan. I och med ökningen av stillasittandet menar WHO (2014) att det endast är 66 % som 

uppnår deras rekommendationer om att vara fysiskt aktiv. Att inte uppnå dessa rekommendationer samt 

att vara fysisk inaktiv ökar riskerna att drabbas av en rad olika sjukdomar och en för tidig död. Ekblom 

Bak (2016) menar att vid en stillasittande livsstil ökar riskerna att drabbas av diabetes typ II, hjärt- och 

kärlsjukdomar och en för tidig död. WHO (2018) påpekar att 1 av 4 av världens befolkning är inte 

tillräckligt fysiskt aktiva under sin livstid.  

 

Många yrken idag är stillasittande. Antingen sitter man vid en dator på kontoret, vid ett skrivbord i skolan 

eller i ett fordon. Att en arbetsplats arbetar med hälsoarbeten är något som finns med i regelverk och 

lagstiftning (Arbetsmiljöverket, 2015). Det finns olika sätt som en arbetsplats kan erbjuda sina anställda 

hjälp till ett bättre och hälsosammare liv. Ett utav dessa sätt är friskvård. Friskvård finns till för att kunna 

få människor att må bättre och att kunna undvika sjukdomar. Man kan använda sig utav friskvård på både 

individ-, grupp- och organisationsnivå (Winroth & Rydqvist, 2008). Det är ett brett område och det 

behöver inte alltid handla om att vara fysisk aktiv, utan att gå på en massagebehandling eller gå på 

kostrådgivning hjälper även till för att kunna leva hälsosamt (Arbetsupplysningen, u,å).   

 

Hälsa på arbetsplatsen är något som idag kan ses som en självklarhet men som kanske inte utnyttjas lika 

mycket som det faktiskt kan göra, och för att en arbetsplats ska ha så bra arbetsmiljö och hälsa som möjligt 

så måste det finnas bra arbetsvillkor och ett positivt arbetsklimat på arbetsplatsen (Winroth, 2018). Denna 

studie kommer att undersöka hur olika arbetsgivarna ser på friskvård och hur just de väljer att arbeta med 

friskvård för att arbetsklimatet ska vara så bra som möjligt. Även för att förebygga eller bibehålla en sån 

bra hälsa som möjligt för sina medarbetare. Intresset för att genomföra denna studie väcktes hos mig under 

en föreläsning om problemet om övervikt, det framkom där att det är mer människor idag som dör av 

övervikt än av svält.   
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2. Bakgrund 
 

2.1 Vad är hälsa? 
Begreppet hälsa har många olika definitioner i många olika sammanhang och det är ett väldigt 

omdiskuterat begrepp. WHO gjorde 1948 en definition av begreppet hälsa som lyder: ”Hälsa är ett tillstånd 

av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och 

handikapp.” (Winroth & Rydqvist, 2008, s. 17).  
 

Medan Winroth och Rydqvist (2008) har tagit fram en egen definition av begreppet utifrån filosoferna 

Antonovsky och Nordenfelts tankar kring begreppet hälsa. Deras definition lyder: ”Hälsa är att må bra, att 

ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav och för att kunna förverkliga personliga mål.” 
 

Hälsa är ett begrepp som på den senaste tiden har utvecklats och blivit allt mer omtalat samt vanligare att 

arbeta med frågor som rör ämnet. Kunskapen inom området har ökat och det har skett ändringar kring 

villkor och förutsättningar för begreppen hälsa och ohälsa (Pellmer, Wramner, & Wramner, 2012). Hälsan 

påverkas både utav de inre och yttre faktorerna i en persons vardag (Winroth & Rydqvist, 2008). Winroth 

och Rydqvist (2008) påpekar att en bra hälsa kommer inte bara utav att träna, utan det är många olika delar 

som ska fungera för att hälsan ska vara bra. Winroth och Rydqvist (2008) lyfter fram Lalondes (1974) 

påstående om att olika faktorer påverkar vår hälsa, men främst är det den omgivande miljön, våra 

levnadsvanor, arv och hur våra genetiska faktorer ser ut som har störst betydelse för hälsan. 

 

2.2  Hälsofrämjande arbeten  
Hälsofrämjande är ett begrepp bestående av två ord som är hälsa och främjande. Som tidigare benämnts 

kan begreppet hälsa definieras på många olika sätt och begreppet främja handlar om att hjälpa, underlätta 

vara bra för, befrämja och befordra. Båda dessa begrepp tillsammans blir då hälsofrämjande som betyder 

att förbättra hälsan i samhället (Medin & Alexandersson, 2000). Begreppet hälsofrämjande har många 

olika definieras, därför går det att beskriva hälsofrämjande som ett samlingsbegrepp en form av 

paraplyterm. Genom att arbeta hälsofrämjande arbetas det med olika mål som kan vara positivt för hälsan, 

förbättra ohälsa, förebygga eller bibehålla en bra hälsa och minska sjukfrånvaron (Medin & 

Alexandersson, 2000).    

 

2.3  Hälsoarbete  
Winroth (2018) påpekar att det finns många definitioner av begreppen hälsa och ohälsa. Samt att det finns 

många olika sätt att arbeta för att förebygga och förbättra de begreppen på. Menckel (2004) menar att det 
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är viktigt att som arbetsgivare och arbetstagare ha en förståelse för att en förbättrad hälsa inte kommer 

över en natt utan att ett hälsofrämjande arbete ska ses som en process. Det är något som startar upp, 

utvecklas och sedan fortsätter att utvecklas. Felet många kan göra är att man börjar med en förändring och 

för att sedan när förändringen är gjord gå tillbaka till gamla vanor.  

 

Winroth och Rydqvist (2008) skriver att arbetsplatsen kan vara en arena som arbetar med hälsa från tre 

nivåer: individ-, grupp- och organisationsnivå. För att kunna utveckla en bra hälsa på arbetsplatsen menar 

Winroth och Rydqvist (2008) att man måste skapa en plattform med de viktiga frågorna som man vill 

arbeta med, som exempelvis ledarutveckling, arbetslagsutveckling och friskvård. Det här med att bibehålla 

och förbättra människors hälsa är något som har funnits med oss i alla tider (Winroth, 2018). Men idag 

satsas det väldigt mycket resurser på att ta hand om människor när det redan är försent, när individen redan 

är drabbad av sjukdomar och ohälsa. Winroth (2018) menar att resurserna mer bör prioriteras för att 

förebygga en bättre hälsa och användas till hälsofrämjande arbeten. Detta kan arbetsplatserna göra med 

hjälp av friskvård (Winroth, 2018).   

 

 2.4 Arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljö och hälsoarbeten inom olika yrken är något som finns med i lagstiftningen och regelverk 

(Winroth, 2018).  Syftet med arbetsmiljölagen är att som arbetsgivare förebygga ohälsa och olycksfall på 

arbetsplatsen samt att uppnå en god arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2018). Lagen har funnits i den svenska 

lagstiftningen sedan 1977 och har både utvecklats och ändrats många gånger. Det spelar inte någon roll 

vilken arbetsplats man arbetar på utan arbetsmiljölagen gäller för alla arbeten (Arbetsmiljöverket, 2018). 

Enligt Arbetsmiljölagen (2018) ska arbetsgivaren arbeta med att planera, leda och kontrollera 

arbetsplatsens sätt att uppfylla kraven på en god arbetsmiljö.    

 

2.5 Friskvård  
Friskvård kopplas mest till arbetsplatser och finns till för att främja arbetande människors hälsa. Störst 

fokus ligger på individ- och gruppnivå där friskvården mest är inriktat på deras levnadsvanor och 

livsstilsfrågor (Rydqvist & Winroth, 2003). När arbetsplatser använder sig av friskvård handlar det 

mestadels om att påverka de anställdas syn på hälsa och vilja att vara mer aktiv och ha så bra levnadsvanor 

som möjligt. Pellmer, Wramner och Wramner (2012) påpekar att det skulle vara mer lönsamt för 

arbetsgivare att använda sig utav friskvård eftersom personalen då kan bli mer hälsosamma och tänka mer 

på sina levnadsvanor. Detta minskar riskerna att drabbas av olika sjukdomar. När en arbetsplats arbetar 

med friskvård behöver det inte alltid handla om att de arbetar för att arbetstagaren ska vara eller bli mer 

fysiskt aktiva. Angelöw (2002) påpekar att friskvård kan användas till mycket mer än att förbygga och 

förbättra fysisk aktivitet, exempelvis att ha som förmån att kunna gå på kostrådgivning, massage eller 

fotvård. Winroth och Rydqvist (2008) menar att målet med att använda sig av friskvård är att få sina 
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medarbetare att trivas med sig själva, sin tillvaro och andra. För att kunna öka medvetenheten hos 

arbetstagarna kring vad som påverkar deras hälsa, både positivt och negativt, är det viktigt att 

arbetsgivaren ökar kunskapen och hälsomedvetenhet hos de anställda på arbetsplatsen.  

 

2.6 Ledarskap på arbetsplatsen  
När det kommer till ledarskap finns det även här många olika definitioner. Hassmén och Hassmén (2010) 

beskriver en av många definitioner av ledarskap som Yukl (Hassmén & Hassmén, 2006, s. 22) tagit fram: 

”Ledarskap är den påverkansprocess som får andra att förstå och hålla med om vad som måste göras och 

hur det ska ske, och den understödjande process som bidrar till att individuella och kollektiva 

ansträngningar når gemensamma mål.” Yukl har valt att bredda sin definition av ledarskap utifrån vad en 

ledare anser sig kunna bidra med och påverka sina följare med, däribland att kunna utveckla sina följares 

kompetens och självförtroende. Hassmén och Hassmén (2010) belyser att ledarskap och chefskap är två 

olika saker. Men det kan fortfarande utföras av samma person. De påpekar att vara chef är en mer som en 

position medan att vara en ledare är mer en relation till andra. För att kunna göra en förändring på en 

arbetsplats så är en av de viktigaste faktorerna ett bra ledarskap. Om exempelvis en arbetsplats vill 

genomföra ett ”hälsoprojekt” är det stödet från ledarskapet som visats sig vara en avgörande faktor till att 

det ska lyckas (Winroth, 2018). Eriksson (2011) belyser att om ett förändringsarbete på ett naturligt sätt 

ska lyckas och fungera så måste det finnas en drivkraft till att göra en förändring. För att få den drivkraften 

behöver en förståelse till förändringen finnas hos alla medarbetare och chefer.  

 

Hassmén och Hassmén (2010, s. 25) skriver att en ”ledare är en person som påverkar andra”. Den påverkan 

de beskriver kan ske genom att utveckla eller strukturera en organisation, verksamhet, underlätta 

kommunikationen samt förbättra relationerna inom verksamheten. När det kommer till att påverka sina 

följare till att göra en förändring i verksamheten eller organisationen påpekar Hassmén och Hassmén 

(2010) att sätten och formerna kan skiljas åt. Om en chef som vill genomföra en förändring kan den 

påverka genom att ta hjälp av belöning såsom lön, förmåner, bonus eller extra lediga dagar, medan en 

ledare på ideell nivå måste finna andra sätt att belöna sina följare.  

 

 2.7 Tidigare forskning  
Friskvård är något som kan se olika ut på olika arbetsplatser, det finns många olika typer utav friskvård 

som kan användas. Friskvård är något som Nestor (2015) påpekar gör att personalen blir gladare och 

piggare samt att de orkar med sina arbetsuppgifter bättre. Deborah och Meagan (2018) har i en 

litteraturstudie undersökt vilka olika faktorer som ska hjälpa en chef att stödja sin personal. De kom fram 

till att det fanns fem huvudfaktorer. Dessa var ledarskapsstöd, förväntade roll, ledningsstrukturer, 

utbildning om hälsoprogram samt en medvetenhet om medarbetarnas hälsa.    
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Kanada är ett land där fetman har ökat med hela 30% de senaste 30 åren. Upplever personalen att det finns 

möjlighet att vara fysisk aktiv på arbetet samt finns det en positiv attityd från chefers sida till att vara 

fysisk aktiv under sitt arbetspass? Med detta problem och fråga har Department of Social and Preventive 

Medicine, tillsammans med Després, Alméras och Gauvin (2014) gjort en undersökning på olika 

arbetsplatser om hur arbetstagarna upplever attityden till fysisk aktivitet och möjligheten till att vara 

hälsosam under arbetspasset. Första undersökningen gjordes 2001. Det var 2480 deltagare i studien och 

det var endast 20% som upplevde att cheferna hade en positiv attityd till fysisk aktivitet samt att vara 

hälsosam på arbetsplatsen. En tredjedel av deltagarna uppgav att de kände ett stöd från arbetsgivarna för 

att kunna vara fysisk aktiva till och från jobbet genom att få information om att det fanns omklädningsrum 

med duschar, cykelställ med mera. En fjärdedel av deltagarna hade tillgång till ett hälsoprogram på 

arbetsplatsen. Men endast 13% upplevde att det fanns möjlighet att förbättra sin hälsa och rådgivning inom 

hälsa. Under 2006 gjordes det en uppföljning av denna studie och på 5 år hade det skett en förändring på 

många av arbetsplatserna. Det var nu över 50 % av medarbetarna som upplevde att det fanns en positiv 

attityd från cheferna till att vara mer fysisk aktiv på arbetsplatsen.     

 

I USA är det hela 69 % av den vuxna befolkningen som lider utav antingen övervikt eller fetma (Centers 

for Disease Control and Prevention, 2013). Burke, Dailey och Zhu (2017) gjorde en undersökning om hur 

en arbetsplats kan motivera sina anställda att bli mer fysiskt aktiva och tänka mer hälsorelaterat, men också 

hur arbetstagarna upplever kommunikationen bland kollegor och dess hälsoproblem. Studien visade att 

personalen upplevde att det sociala inflytandet som fanns mellan kollegor eller chefer hade en indirekt 

påverkan på deras hälsa eftersom de upplevde ett socialt stöd från sina chefer. Burke, Dailey och Zhu 

(2017) lyfter fram att kommunikationen och de sociala relationerna är två viktiga faktorer för att chefer 

ska kunna förstå och sätta sig in i en individs hälsoproblem.  

 

Hur en arbetsgivare aktivt väljer att använda sig utav hälsofrämjande arbeten på arbetsplatsen är något 

som kan påverka hur hälsan och sjukskrivningar ser ut. Åkerlind, Ljungblad och Granström (2010) har 

gjort en kartläggning om hur arbetsgivare på olika arbetsplatser i Sverige aktivt arbetar med hälsoarbeten 

för att förbättra hälsoläget bland deras anställda, för att sedan undersöka hur olika arbetsplatser väljer att 

arbeta med hälsoarbeten. Resultatet av studien visar att personalens självuppskattade hälsa och 

sjukfrånvaro påverkades direkt utifrån hur mycket arbetsplatsen satsade på konkreta hälsofrämjande 

åtgärder mot individen och gruppen. Exempel på konkreta hälsofrämjande åtgärder kan vara allt från en 

hälsobedömning, livsstilsinriktning, friskvård samt stödsamtal. Resultatet visade också att hälsan och 

sjukfrånvaron påverkades indirekt av ledarskapet och organisationsklimatet på arbetsplatsen. Något som 

medarbetarna upplevde om det fanns ett utvecklingsinriktat ledarskap på arbetsplatsen, när arbetsplatsen 

visade uppskattning av de anställdas arbetsprestationer, när de anställda uppmuntras till att delta och fatta 
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olika beslut samt när de får hjälp att utveckla sina färdigheter. Genom detta resultat drogs slutsatsen att 

det finns ett tydligt samband mellan arbetsgivarfaktorer och medarbetarnas hälsa och sjukfrånvaro.   

 

Vid hälsoprojekt på arbetsplatsen är det arbetstagare som väljer att delta i hälsoprojekt. Gånedahl, 

Zsaludek Viklund, Carlén, Kylberg och Ekberg (2014) gjorde en undersökning där syftet var att undersöka 

om olika kopplingar mellan fysisk aktivitet och självrapporterad allmän hälsoanalys med att delta i ett 

hälsovårdsprogram som finns på arbetsplatsen. Det skickades ut ett frågeformulär online till företag med 

2500 anställda i sydvästra Sverige. Resultatet visade att de arbetstagarna som valde att nyttja 

hälsoprogrammet bedömde sin egna allmänna hälsa bättre än tidigare samt de upplevde en högre 

bedömning av fysisk aktivitet. Det kunde fastställas utifrån resultatet att hälsoprogrammet innebar att 

personalen var mer fysiskt aktiva och förbättrade sin hälsa. 

 

2.8 Teoretisk utgångspunkt – bestämmande faktorer för personalens hälsa  
 
När det kommer till hur arbetsplatser väljer att använda sig av friskvård och deras syn på hur hälsan hos 

de anställda bör se ut, har det jag i denna studie valt att använda en modell som gjorts av Polanyi, Frank, 

Shannon, Sullivan och Lavis (1999). De beskriver bestämningsfaktorer för arbetarnas hälsa (se figur 1). 

Modellen utgår från hur arbetstagarnas hälsa påverkas på olika nivåer i samhället, från lagstiftning till 

arbetarnas personliga hälsa. Däremellan visar modellen hur olika verksamheter fungerar och hur 

arbetsplatsen väljer att arbeta med hälsa. Enligt modellen fokuserar hälsoarbetet på två strategier för att 

förbättra och hälsan på arbetsplatsen: 1) Företaget och 2) arbetsplatsen. Arbetsplatsen kan vara en orsak 

till arbetsskador och sjukskrivningar beroende på hur den fysiska miljön och de fysiska kraven ser ut. 

Vidare också psykosociala krav och stöd som ges på arbetsplatsen. När det gäller hur verksamheten bör 

arbeta med hälsan på arbetsplatsen ligger fokus på hur organisationens filosofi, kultur, struktur och 

maktbalans och som sedan påverkar områden såsom hälsa och de anställdas förmåner. Att skapa nya 

strukturer, bygga upp en ny kultur inom träning och hälsa för att de anställdas hälsa ska vara så bra som 

möjligt, exempelvis genom att ha någon form av friskvård. I denna studie kommer dessa två områden i 

modellen att fokuseras.   
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Figur 1. En modell över bestämningsfaktorer faktorer för personalens hälsa. (Polanyi, Frank, 
Shannon, Sullivan & Lavis, 1999).  
 
Utifrån den tidigare forskningen som visar att det finns ett hälsoproblem att många människor 

runt om i världen lider av övervikt och fetma (WHO, 2018). Något som arbetsplatser väljer att 

arbeta emot på olika sätt är just att deras anställda ska ha sån bra hälsa och må så bra som 

möjligt. Forskningen som är framtagen till denna studie visar på att för att kunna förbättra 

hälsan på arbetsplatsen så bör cheferna ha kunskap och ha ett bra ledarskap om hur de ska 

motivera sina anställda till att bli mer hälsosamma. Att nyttja sin förmån att använda sig av 

friskvård på arbetsplatserna visade på att de anställda uppskattade sin egna hälsa till mycket 

bättre än de som inte nyttjade sin friskvårdförmån. Den tidigare forskningen visade på att det 

finns många olika sätt som arbetsplats och arbetsgivare att använda sig av hälsofrämjande 

arbeten inom friskvården.    
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3. Syfte och frågeställningar  
 
3.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka chefers syn på och arbete med hälsa och friskvård på 

arbetsplatsen.  

3.2 Frågeställningar 
- Hur arbetar de olika verksamheterna med friskvård?   

- Hur är chefers syn på hälsa och friskvård på arbetsplatsen?   

- Hur väljer cheferna att använda sig av friskvård och hälsofrämjande arbeten?  
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4. Metod  
 
4.1 Design 

I denna studie är syftet att undersöka hur arbetsgivare på olika arbetsplatser använder sig av 

friskvård och deras syn på hälsoarbete samt hälsan hos deras anställda. Hassmén och Hassmén 

(2008) menar att om man vill ha en större grad av flexibilitet samt att det kommer att finnas en 

lägre grad av styrning i resultatet så är det en kvalitativ metod som bör användas. Studien vill nå 

ett informationsrikt och ett så djupt resultat som möjligt därför valdes halvstrukturerade intervjuer 

med öppna svarsalternativ (Trost, 2010). Hassmén och Hassmén (2008) skriver att vid en kvalitativ 

forskningsstudie så är intervjuer en av de mest användbara metoderna. Genom att använda sig av 

en intervjuguide kan man som intervjuare lättare kan hålla sig till studiens syfte och 

frågeställningar samt att intervjuaren inte tappar fokus och missar viktigt information (Hassmén 

& Hassmén, 2008). Av denna anledning använde jag en intervjuguide vid intervjutillfällena (Se 

bilaga 1).  

 
4.2 Urval 

Urvalet för denna undersökning har varit enhetschefer och verksamhetschefer på nio olika 

arbetsplatser. Kriterier för urvalet i denna undersökning var att respondenten var någon form av 

chef och hade personalansvar. Den form av urval som användes var bekvämlighetsurval. Hassmén 

och Hassmén (2008) menar att ett bekvämlighetsurval är ett effektivt och enkelt sätt att samla in 

data från flera olika respondenter. Trost (2010) påpekar även att ett bekvämlighetsurval handlar 

om att man som forskare använder sig av respondenter som finns nära till hands och i forskarens 

närhet. Vid ett bekvämlighetsurval gäller det att som forskare själv fråga runt i sin omgivning eller 

lägga ut information på internet om studien för att hitta sina respondenter (Hassmén & Hassmén, 

2008). För att hitta respondenter till denna studie så skickades det ut mejl till olika chefer som 

passade in på urvalskriteriet där frågan om att medverka i studien ställdes. Genom några 

respondenter hittades det även fler respondenter vilket betyder att det även var ett snöbollsurval i 

några delar av denna studie (Hassmén & Hassmén, 2008). Hassmén och Hassmén (2008) beskriver 

att ett snöbollsurval betyder att forskaren har fått förlag till fler deltagare av andra respondenter. 

Totalt fick 15 chefer förfrågan och det var 9 chefer (4 st enhetschefer och 5 st verksamhetschefer). 

som svarade och ville delta medan 6 chefer valde att inte medverka.  
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Tabell 1. Studiens respondenter.  

R1 Man i 50 årsåldern, kök och restaurangchef, arbetat inom det ungefär 23 år.  

R2 Man i 40 årsåldern, enhetschef på bank, arbetat inom det i 11 år.  

R3 Man i 55 årsåldern, chef på industriföretag, arbetat inom det i 30 år. 

R4 Kvinna i 60 årsåldern, enhetschef inom vård och omsorg, arbetat inom det i 30 år. 

R5 Kvinna i 50 årsåldern, förskolechef, arbetat inom det i 1 år. 

R6 Man i 45 årsåldern, verksamhetschef inom en idrottsförening, arbetat inom det i 6 år. 

R7 Man i 30 årsåldern, enhetschef på bank, arbetat inom det i 4 år.  

R8 Kvinna i 40 årsåldern, förskolechef, arbetat inom det i 5 år  

R9 Kvinna i 45 årsåldern, enhetschef inom vård och omsorg, arbetat inom det i 2 år.  

 

 

 
4.3 Intervjuguide 

I studien användes halvstrukturerade intervjuer med öppna svarsalternativ (Trost, 2010). När det 

kommer till halvstrukturerade intervjuer så påpekar Hassmén och Hassmén (2008) att intervjun 

blir mer fokuserad och målinriktad mot vad ett vanligt samtal skulle kunna vara. För att underlätta 

intervjuerna användes det en intervjuguide (Bilaga 1). Upplägget av intervjuguiden utgick ifrån 

modellen, hur det ska se ut med friskvård och hur det faktiskt ser ut. Efter godkännande från 

respondenterna spelades intervjuerna in med hjälp av röstmemonappen på en Ipod. Detta för att 

inte missa någon viktig information och för att underlätta analysen.    

 
4.4 Genomförande 

De flesta cheferna kontaktades via mejl och någon via telefon och intervjuerna bokades in utefter 

deras önskemål. Inför varje intervju skickades det ut ett informationsbrev (bilaga 2) där 

respondenterna informerads om studiens syfte och tillvägagångsätt. Vid intervjutillfällena befann 

vi oss på respektive respondents arbetsplats, där respondenterna kände sig hemma och bekväma. 

Samtliga intervjuer skedde dagtid under deras arbetspass. Varje respondent fick skriva på en 

samtyckesblankett (Bilaga 3).   

 
4.5 Databearbetning/Dataanalys 

Efter varje genomförd intervju transkriberades intervjuerna. Detta för att enklare kunna göra en 

analys. När transkriberingen var klar så på börjades analysen. Hassmén och Hassmén (2008) 

påpekar att vid en analys börjar forskaren med att förstå materialet som har blivit insamlat genom 

att läsa det flera gånger för att få en bättre helhetsbild av resultatet. Detta gjorde genom att skriva 

ut transkriberingarna och läsa igenom och markera viktiga områden och citat som respondenterna 
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sagt. Genom detta utformades ett kategoriseringsschema för att på ett enklare sätt kunna analysera 

resultatet. Kategorischemat delades upp all data i olika mönster, emotioner och handlingar som 

exempelvis hälsa, friskvård, hälsoprojekt, chefer syn och arbetsplatsens policy. Detta menar 

Hassmén och Hassmén (2008) ska underlätta analysen. För att göra ett kategoriseringsschema så 

lättförståeligt som möjligt så användes det markeringspennor i olika färger för olika kategorier. I 

studien användes en teoriledd tematisk analys, då det fanns förbestämda teman innan analysen 

startade. Hassmén och Hassmén (2008) menar att en teoriledd tematisk analys innebär att analysen 

utgår från olika teman som är förbestämda utifrån ett teoretiskt ramverk. I detta fall var det studiens 

teoretiska modell (se figur1). 

 
 

4.6 Reliabilitet och validitet 
 
4.6.1Reliabilitet  

Reliabilitet i en kvalitativ studie påpekar Hassmén och Hassmén (2008) innebär att kunna försäkra sina 

läsare om att studien är trovärdig och pålitlig. Reliabiliteten i en studie är noggrannheten och säkerheten i 

mätningen (Hassmén & Hassmén, 2008). Något som ger en studie en högre reliabilitet är att 

intervjupersonerna känner sig trygga vid intervjutillfället (Kvale & Brinkmann, 2014). Därför valdes det 

att utföra intervjuerna utefter vad respondenterna ville, både gällande plats och gällande tidpunkt. 

Reliabiliteten höjs också genom att intervjuerna spelades in och sedan transkriberades, vilket ökar 

möjligheten att ingen viktig information missas. Vidare bidrog intervjuguiden till att jag inte kom bort 

från studiens syfte och frågeställningarna under intervjuns gång.  

 

4.6.2 Validitet  
Validitet handlar enligt Hassmén och Hassmén (2008) om studiens trovärdighet och giltighet. En trovärdig 

studie handlar om att man som forskare har trovärdiga data samt gjort en trovärdig tolkning av data 

(Hassmén & Hassmén, 2008). För att skapa en trovärdighet i en studie menar Hassmén och Hassmén 

(2008) att det är viktigt att ägna mycket tid till den insamlad data, för att kunna få en djup förståelse av 

språk synsätt och kultur som vidare kan leda till ett mer fylligt och mer relevant resultat. Då tiden var 

knapp fanns inte alltid möjligheten att gå in djupare på alla intervjuer vilken sänker denna studies validitet. 

Genom att göra ett kategorischema av analysen så höjs validiteten i denna studie då den insamlade data 

endast är analyserad utifrån studiens syfte samt att det endast undersöks det som ska undersökas.   

 
4.6.3 Generaliserbarhet  
Generalisering kan delas in i två olika typer, teoretisk och empirisk. Jacobsson och Skansholm (2019) 

påpekar att den vanligaste generaliseringen är det empiriska. Det innebär att kunna dra generella slutsatser 

utifrån en enskild undersökning. En empirisk generalisering är något som mestadels gör på kvantitativa 

studier då det mer handlar om siffror och statistik samt där resultatet kan gälla hela populationer. Medan 
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att göra en empirisk generalisering på en kvalitativ studie är mer komplicerat. Jacobsson och Skansholm 

(2019) menar att urvalet i en kvalitativ studie inte är framtagen för att kunna göra en empirisk 

generalisering på. Till en kvalitativ studie passar istället en teoretisk generalisering, då det finns en 

möjlighet att dra en generalisering utifrån resultatet och studiens teoretiska begrepp. Studiens validitet kan 

ha en stark koppling till den teoretiska generaliseringen om forskaren undersöker det som är syftet att 

undersöka (Jacobsson & Skansholm, 2019).  

 
 
4.7 Etiskt förhållningssätt 

Vid undersökningar finns det etiska krav som ska följas för att skydda och ta hänsyn till 

respondenterna, exempelvis genom att inte namnge studiens deltagare eller avslöja känsliga 

personuppgifter (Vetenskapsrådet, 2017). Jacobsson och Skansholm (2019) påpekar att det finns 

fyra huvudkrav när det kommer till humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Informationskravet betyder att forskaren har skyldighet att informera respondenterna om studiens 

syfte. Samtyckeskravet betyder att respondenterna själva får bestämma om de vill delta samt hur 

mycket de vill delta. Konfidentialitetskravet betyder att forskaren skyddar sina respondenter och 

avslöjar inte vilka som deltagit och känsliga personuppgifter. Nyttjandekravet betyder att den 

insamlade data endast får användas till just denna studie. Vid första kontakten med cheferna via 

mejl så skickades det med ett informationsbrev (bilaga 2) där studiens syfte och frågeställningar 

kortfattat förklarades. Vid själva intervjutillfället så informerades respondenterna mer djupgående 

om att det är frivilligt att delta i studien, att om det var någon fråga de inte kände sig bekväma med 

att svara på så var det okej att inte göra detta, att om de kände i efterhand att de inte längre ville 

att deras resultat skulle vara med så fanns det möjlighet att lämna studien, att resultateten kommer 

att användas till en studentuppsats om chefers syn på friskvård. Kvale och Brinkmann (2014) 

påpekar att det viktigaste är att den som genomför undersökningen förmedlar till respondenterna 

att deras medverkan kommer att behandlas konfidentiellt och i detta fall att det inte kommer att 

avslöja vilka de är och vilken arbetsplats de är chefer på. För att göra intervjuerna så anonyma som 

det bara går valde jag att namnge respondenterna med bokstäver och siffror.     
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5. Resultat  
 

 
Resultatet har analyserats och kommer att presenterats utifrån två nivåer i studiens teoretiska modell, 

företaget och arbetsplatsen. Temat verksamheten handlar om hur ett företag kan lägga upp friskvården 

utifrån organisationsfilosofi, kultur och struktur, som vidare lyfter hälsa, säkerhetspolicy och anställdas 

förmåner. Temat arbetsplatsen redogör för hur de arbetar med friskvård utifrån den fysiska miljön, de 

fysiska kraven, de psykosociala kraven och stöd.   

 

 
5.1 Verksamheten  

5.1.1 Hur arbetar verksamheterna med friskvård? 
 
Något som lyftes fram i intervjuerna var att friskvård är något som kan användas och arbetas med på 

många olika sätt för att det ska passa för alla. R5 påpekade att man som chef måste tänka på att alla ens 

medarbetare är olika och fungerar på olika sätt. Bara för att ett sätt fungerar för en så betyder inte det att 

det fungerar för alla. Det vanligaste är att arbetsgivaren erbjuder sina anställda en friskvårdstimme eller 

att det finns ett samarbete med ett gym/träningsanläggning där personalen får köpa kort för ett rabatterat 

pris. Något som också var vanligt på respondenternas arbetsplatser var att det fanns ett bidrag som man 

får per år för att kunna betala olika kostnader för hälsa och friskvård. Det kan exempelvis vara träningskort 

eller massage. Något som både R2 och R7 ansåg var att ett friskvårdsbidrag är något som ska användas 

till någon form av fysisk aktivitet och inte till massage eller fotvård som det kan göras idag. De anser inte 

att det är något som förbättrar eller bibehåller en bra hälsa. R7 sa:  

 
Jag förstår att folk använder sitt friskvårdsbidrag till massage för vem mår inte bra utav det? 

Men jag anser att om man har problem med en axel så hjälper det nog bättre med rehabsträning 

än med en massage. (R7)   

 

R4 däremot, som arbetar inom vård och omsorg, menar att massage är mycket bra för att få personalen att 

slappna av och få bort spänningar som kan vara ett problem i många utav deras tunga förflyttningar.  

 

Att erbjuda personalen friskvårdstimme och då på betald arbetstid ha möjligheten att vara hälsosam var 

något som de flesta respondenterna påstod att det fanns möjlighet till på arbetsplatsen. R8 lyfter upp och 

påpekar ”Friskvård är det viktigaste vi har på arbetsplatsen som hjälper oss och våra medmänniskor att 

vara hälsosamma”. Detta är något som alla respondenter lyft fram och påpekat att friskvård är viktigt och 

att det är något som kan utvecklas på arbetsplatserna. Respondenterna diskuterade att friskvård är något 

som används på olika sätt. Några av respondenterna beskrev hur det anordnas träningspass som personalen 

kan delta på under arbetsdagen. Detta är något som R9 använde sig av ”Det är mycket enklare för mig 
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som chef att kunna motivera mina anställda till att delta om jag själv deltar och är aktiv, att det blir en 

rolig sak som vi gör tillsammans som inte har med jobbet att göra”. R5 menar att friskvårdstimmen av 

hennes personal utnyttjas till fel sak, som kan vara att åka och storhandla eller åka hem.  

 

Förutom att endast arbeta med friskvårdbidrag eller friskvårdstimme så har några av företagen någon form 

av hälsoarbete under arbetstid. Här nämndes möjligheten att få ha höj- och sänkbara skrivbord, 

pilatesstolar, tillgång till frukt vid alla fikatillfällen, samt olika utmaningar såsom BRAK eller Agera. 

BRAK är förkortning för ben, rygg, axlar och knä och detta används genom att en gång varje timme ställa 

sig upp och göra någon övning som inkluderar något från BRAK. Något annat som används är Agera och 

det hjälper personalen att sluta röka och snusa genom olika möten och samtal. De flesta respondenter 

menar dock att fler saker kan startas upp, men det behöver inte alltid handla om just fysisk aktivitet för att 

vara hälsosam. Några av respondenterna berättar att det ibland erbjuds föreläsningar om kost och 

näringslära för att främja hälsan på arbetsplatsen. När det kommer till att företaget tar initiativ för att 

anordna olika typer av hälsoprojekt på en arbetsplats så kan det ju ibland även vara för deras egen vinning. 

Genom att exempelvis som arbetsplats lägga upp olika mål för att kunna förbättra bilden av företaget utåt. 

R2 påpekar att på arbetsplatsen som han är chef på, är de med i en förening som finns runt om i Europa 

där det kan göras olika mätningar om hur glada och positiva medarbetare det finns på företaget. Den 

mätningen görs på personalens fysiska och psykiska hälsa. Detta är inbakat i deras mål för friskvårdsarbete 

på arbetsplatsen. Genom att motivera sin personal till att vara mer fysiskt aktiv anser  

cheferna att både den fysiska och psykiska hälsan förbättras.  

 

Att använda sig utav olika hälsoprojekt som inte är går under kategorin friskvård var något som hälften av 

respondenterna redan använde sig av. Några ville starta något och någon tyckte att det inte behövdes för 

att personalen på arbetsplatsen redan var så hälsosam. När frågan kom upp om hur det går att arbeta 

hälsofrämjande på arbetsplatsen bortsett från friskvårdstimmen och friskvårdsbidraget är det många av 

respondenterna som började prata om att anordna olika utmaningar och tävlingar för sin personal. Både 

R2, R4 och R5 berättade om att det i olika omgångar har funnits olika tävlingar och utmaningar för 

personalen på arbetsplatserna. De flesta av personalen har deltagit i dessa aktiviteter. Det har exempelvis 

varit stegtävlingar och vem som orkar stå längst i ”jägarvila”. För att öka motivationen att delta under 

dessa tävlingar så har det funnit olika priser, exempelvis att få en tröja eller att få sluta tidigare på en valfri 

dag. R8 och R9 tryckte på att de inte vill att det ska vara tävling med pris för då kan man skrämma iväg 

delar av personalen som inte är lika aktiva och inte är tävlingsmänniskor. R8 sa: 

 
Efter som jag har så uppdelat bland min personal, med att vara aktiv och tävlingsmänniska kan 

det bli väldigt dumt om jag som chef bestämmer att det ska vara en tävling om vem exempelvis 

vem går mest eller vem är strakast och orkar detta längst. Då tror jag att jag kommer skrämma 

bort dem som inte är så aktiva till att faktiskt bli mer aktiva. (R8)   
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Men att ha olika utmaningar och endast tävla mot sig själv är något som R8 och R9 tycker är bra för att 

på olika sätt kanske få in nya rutiner hos de som inte är aktiva. R6 beskriver hur de på hans arbetsplats 

inte använder sig av hälsoprojekt med någon typ av fysisk aktivitet under arbetsdagen. Utan de är mer 

noga med att medarbetarna ska åka iväg på hälsokontroller och hälsosamtal för att se hur kroppen mår på 

insidan och kunna prata ut om sina bra och mindre bra saker på arbetet eller i vardagen. Både R1, R3 och 

R7 lyfter fram att de skulle vilja starta hälsoprojekt på arbetsplatsen. De tror att personalen skulle uppskatta 

det, men att det bara inte blivit av. R7 diskuterade att hälsa och friskvård är ett växande område på många 

arbetsplatser, så ett hälsoprojekt för att främja personalens hälsa är något som han har på sin agenda att 

utveckla. R1 påstår att ett hälsoprojekt eller liknande är något som redan är i utvecklingsfasen på hans 

arbetsplats.  

 

5.1.2 Sammanfattade analys av temat verksamhet  
 
Resultatet visar att företagen i denna studie på något sätt väljer att arbeta med friskvård, alla anställda har 

någon form av förmån för att främja och bibehålla en bra hälsa med hjälp av friskvård. Det framkommer 

att det finns fler sätt för företag att arbeta med hälsofrågan och inte bara genom fysisk aktivitet. Vissa har 

exempelvis massage och kostföreläsningar. Resultatet visar att företagens kultur och struktur påverkar 

möjligheten att gå ifrån arbetsuppgifterna för att nyttja friskvårdstimmen. Exempelvis om man arbetar 

som förskolelärare går det inte att lämna barnen under lunchen för att träna ett lunchpass medan om man 

arbetar på bank går det att planera in ett träningspass över lunchen tillsammans med friskvårdstimmen. 

Detta är någon som kan påverka personalens möjlighet att främja sin hälsa genom att nyttja sitt 

friskvårdsbidrag och troligtvis andra förmåner.         

 
5.2 Arbetsplatsen – Chefers perspektiv   

 

5.2.1 Chefernas syn på hälsa och friskvård   
 
I intervjuerna framkom att begreppet hälsa upplevs vara ett väldigt brett begrepp och att det har många 

olika betydelser. Det menades att det finns många olika delar som ingår för att man kan betrakta sig själv 

eller någon annan att ha en bra hälsa. De flesta respondenter var överens om att det måste finnas en balans 

i livet och mellan fysisk, psykisk och den sociala hälsan för att ha en bra hälsa. R5 uttryckte följande ”allt 

ska hänga ihop, man kan inte bara plocka ut en del som är bra och allt ser bra ut utan man måste ha en bra 

balans.” R2 uttryckte ”att det viktigaste för att ha en bra hälsa är att hitta enkla rutiner både i sin vardag 

och på arbetsplatsen”. Även R7 påstår att för att ha en bra hälsa så måste det finnas en balans i den fysiska, 

psykiska och den sociala hälsan. R9 påpekar att man som chef måste tänka på att återhämtningen är princip 

lika viktigt för personalen som den fysiska aktiviteten. 
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När det kommer till hälsan på arbetsplatsen så är de flesta av respondenterna överens om att det generellt 

är en bra hälsa på arbetsplatsen. Men att de alltid försöker utveckla hälsan till det bättre. Det fanns dock 

undantag där vissa personer på arbetsplatsen inte är hälsosamma, några av respondenterna menade först 

och främst sig själva men även annan personal. R4 påpekar att på arbetsplatsen som hon är chef på är 

hälsan en mycket viktig del och att vara fysiskt aktiv är viktigt då det är många tunga förflyttningar som 

personalen måste utföra. R1 är inne på samma sak utifrån den arbetsplatsen han är chef på att i ett kök 

finns det inte många höj- och sänkbara bänkar utan det blir mycket stående i mindre bra positioner, vilket 

kan leda till många ryggproblem. R8 talade om att på 2 av 3 förskolor som hon är chef på deltar de i ett 

projekt som kallas Ur & Skur, vilket betyder att förskolan gör de flesta aktiviteter utomhus så som att äta, 

leka, lära och sova. På de två förskolorna tycker R8 att hälsan är riktigt bra, men att den kan utvecklas på 

den tredje. R3 nämnde att det finns möjlighet för de som sitter på kontoret att använda sig av höj- och 

sänkbara skrivbord. Men för att tänka lite mer hälsofrämjande för de som arbetar inne i produktionen blir 

det lite svårare att välja om de vill stå eller sitta ner. Däremot är de där mer fysiskt aktiva genom att går 

och ofta vara i rörelse. Men de utsätts också för en större risk eftersom deras jobb innefattar många tunga 

och farliga lyft. R9 menar att personalens hälsa är väldigt bra, trots att det under den senaste tiden varit 

några längre sjukskrivningar. Dessa sjukskrivningar menar hon att man inte hade kunnat förhindra med 

den friskvård som erbjuds, då sjukskrivningar berodde mer på kroppsliga skador och sjukdomar, 

exempelvis ryggbesvär eller cancer.   

 

För att kunna utveckla hälsan på arbetsplatsen så belyser många av respondenterna att en viktig del är 

deras ledarskap. En viktig faktor här var att ha kunskap om hur man ska motivera andra till att bli mer 

aktiva. Respondenterna menade att hälsa är en jätteviktig del för att allt ska fungera i vardagen likaså på 

arbetsplatsen och för att motverka och undvika sjukskrivningar och andra hälsoproblem som kan uppstå. 

R8 påpekar att det är viktigt att kunna motivera på rätt sätt och ha kunskap om hur man kan göra detta på 

olika sätt. R3 menar att det är en utmaning i ledarskap och att motivera personalen om han själv som chef 

inte är aktiv med sin egen träning. Han sa:  

 
Ibland känner jag att jag inte räcker till för att kunna motivera min personal då jag själv inte 

är så aktiv. Men att det kanske hade varit lättare om man fått lite utbildning i hur det faktiskt 

fungerar med att motivera andra människor till att göra en förändring. (R3)  

 

 

 

5.2.2 Arbetsplatsens och chefens arbete inom friskvård   
 
Friskvård ansåg respondenterna vara en väldigt viktig del för att bibehålla och förebygga en bra hälsa på 

arbetsplatsen. Flera respondenter beskriver att friskvårdstimmen är en del av friskvården på arbetsplatsen 
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och de anser att många faktiskt utnyttjar det. R4 trodde dock att de flesta av hennes personal som tar ut 

friskvårdstimmen egentligen åker hem tidigare från jobbet. R9 arbetar mycket för att hennes personal ska 

använda sig utav friskvårdtimmen som arbetsplatsen erbjuder då de har ett gemensamt tabatapass på 

fredagar som de flesta deltar på. Men om arbetet inte tillåter ett deltagande så finns det möjlighet att ta ut 

den timmen vid något annat tillfälle under veckan, men för att inte kunna ta ut timmen och gå hem så har 

det bestämts att timmen inte får vara i samband med att arbetsdagen slutar. Medan R2 menar på att hans 

personal planerar när de ska ta ut sin friskvårdtimme och vad som ska tränas några veckor i förväg. Han 

påpekar att han aldrig skulle neka någon som vill ta ut friskvårdtimmen. Han lyfter fram att det är viktigt 

som chef att inte alltid tänka kortsiktigt, han sa såhär:   

 
När det kommer till att ta ut friskvårdstimmen så måste vi chefer bli bättre på att man inte 

alltid ska tänka kortsiktigt utan även långsiktigt. För det kan lätt bli att man bara tänker på 

produktionen och försvinner all personal 1 timme i veckan blir det totalt 15 timmar för min 

grupp som försvinner och 15 timmars jobb kan vi på en bank få väldigt mycket jobb gjort och 

tjäna en stor summa pengar. Men om vi alltid tänker på pengar och inte på våran personal så 

kommer det nog och biter oss där bak så sitter vi där med pengar och massa jobb som behöver 

göras men med en massa sjukskriven personal som jobbar för mycket och använt sig för lite 

av friskvården. (R2) 

 

 

Även om alla respondenter påstår att det är viktigt att arbeta med friskvård så är det fortfarande inte 

alla som fysiskt arbetar med friskvård eller hälsoarbeten på arbetsplatsen för sin personal. Det finns 

möjlighet att binda upp sig på gym för ett rabatterat pris men inget mer. R1 menar att friskvård inte 

är något som de har arbetat flitigt med de senaste åren, det har alltid funnits möjligheten att köpa 

gymkort men inget mera men det är något som är i en utvecklingsprocess för de vill ha så frisk och 

välbefinnande personal som möjligt. I denna utvecklingsprocess kommer det läggas mycket fokus 

på den fysiska hälsan men även på den psykiska hälsan. R1 lyfter fram att många inom 

restaurangyrket lätt blir utmattade/utbrända vilket han påpekar kan leda tilldepression så är det 

viktigt som arbetsgivare att inte bara vilja förbättra den fysiska hälsan utan även med den psykiska. 

R6 menar att hans personal redan är aktiv. De har flexibla arbetstider så om någon vill träna mitt 

under arbetsdagen och inte har något möte så är det bara att åka iväg så länge det arbete som ska 

göras blir gjort. 

 

På de flesta arbetsplatserna finns det förbestämt om hur friskvården ser ut och att det inte heller kan ändras 

om hur som helst, men att det kan tillkomma olika typer utav hälsoprojekt i form utav olika utmaningar 

och tävlingar för alla anställda är något som de flesta av respondenterna resonerar kring. Det är något som 

de beskriver är lätt att göra och det går att göra på så många olika sätt. Något som R3 väljer att lyfta fram 
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för hans personal som sitter på kontor är att istället för att ta hissen upp en-två våningar så går det mycket 

snabbare att ta trapporna, detta är även ett sätt som både R2 och R7 arbetar med. 

 

Om ett företag eller en arbetsplats arbetar flitigt med just friskvård kan det göra att man blir en mer 

attraktiv arbetsplats. R9 nämner att hon som chef väljer att lyfta och arbeta väldigt mycket med just 

friskvård, då hon vill vara en attraktiv arbetsgivare och vill att hennes personal ska vilja arbete för henne. 

Att motivera sin personal till att använda sig av friskvård är något som de flesta av respondenterna tycker 

är mycket viktigt då det kan vara en avgörande del till att personalen faktiskt väljer att vara mer aktiva. 

Motivera sin personal är något som enligt respondenterna kan göras på olika sätt. R2, R4, R7 samt R8 

beskriver om hur de har valt att försöka vara mer motiverade, detta genom att själva vara deltagande under 

prova på tillfällena och att använda friskvårdstimmen flitigt. Något som R8 lyfter fram som den största 

utmaningen är hur hon ska motivera sin personal till att utnyttja friskvården, detta är något som även R2 

påpekar.   

 

Friskvård är något som chefer ser på olika sätt hur det ska användas och hur de faktiskt väljer att använda 

sig av det. Något som framkommer i resultatet, är att cheferna väljer att använda sig av friskvård på olika 

sätt utifrån vad de anser vara bra för personalen och vad som fungerar på arbetsplatsen. På arbetsplatserna 

där medarbetarna sitter på kontor menar, som tidigare nämndes, respondenterna att det erbjuds höj- och 

sänkbara skrivbord, pilatesstolar, silikonmattor att stå på etc. Att som chef stötta och hjälpa till när det 

kommer till att ta ut friskvårdstimmen att verkligen visa att det är möjligt att med hjälp av arbetsplatsen 

förebygga och bibehålla en bra hälsa, är något som de flesta respondenterna är inne på och pratar om. R5 

sa: 

 
För mig som chef så får man ta ut friskvård varje dag om man så vill så länge man gjort klart 

alla sina arbetsuppgifter, att det inte finns några barn att ta hand om samt att det är okej för 

sina kollegor. För jag vill ju ha en frisk personal som klarar av att ta hand om barnen och sina 

kollegor. Det är viktigt att jag som chef framför detta till min personal så det verkligen nyttjar 

det ännu mer. (R5)  

 

På liknade sätt påpekar R9 att hon så länge att arbetet tillåter att man kan gå ifrån och vara aktiv så tillåter 

hon personalen att göra det.    

 

Att använda sig av friskvård är en viktig faktor och den insamlade datan visar att de flesta respondenterna 

använder sig flitigt av det på arbetsplatsen. Respondenterna menar att utvecklingsmöjligheter finns och 

att den största utmaningen faktiskt är att göra det. Respondenterna vill att personalen ska vara friska och 

tycka om att gå till jobbet. Något som R7 väljer att lyfta fram extra mycket om just friskvård är att 

arbetsgivaren har en skyldighet till sin personal. Han sa:   
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Vi som arbetsgivare och chefer har en skyldighet till våran personal att de ska använda sig av 

friskvård. Att det ska finnas något för alla. Även om det inte står med i våran arbetsbeskrivning 

så är det fortfarande något som vi ska se till att det fungerar och att personalen faktiskt nyttjar 

det. Många av min personal använder sitt friskvårdsbidrag till gym som är vanligaste men jag 

har valt att godkänt någon till att använda sitt bidrag till medlemsavgift och träningsavgift i en 

förening istället för att hen inte vill träna på gym.  (R7) 

 

 

5.2.3 Sammanfattande analys av temat arbetsplatsen  
 
Resultat visar koppling till den teoretiska modellen då man kan se en sammankoppling att det är viktigt 

att ha en balans mellan den fysiska miljön och de fysiska kraven som arbetet kräver. Genom vad 

respondenterna valt att lyfta fram om de fysiska kraven och fysiska miljön på arbetsplatsen, att de måste 

anpassa sig utifrån personalens hälsa och de fysiska kraven som krävs på arbetet. Att det måste finnas en 

balans mellan olika delar i livet för att en person kan ses ha en bra hälsa. Det syns även en sammankoppling 

att några av arbetsplatserna arbetar med frågorna om psykosociala kraven.  

 

5.3 Resultatsammanfattning  
Friskvård är något som alla respondenter använder sig av på något sätt och att det är något som kan 

användas på olika sätt, för att det på något vis ska passa för all personal på olika arbetsplatser. Utifrån 

resultatet framkom det att var vanligast att arbetsplatserna använder sig av friskvårdstimme, men 

även friskvårdsbidrag samt samarbeten med träningslokaler. Friskvård anses vara en viktig del i 

arbetet och som bör fungera för att personalen ska må bra och göra ett bra jobb. Respondenterna 

påpekar även att om det är möjligt så är utvecklingen av friskvård något som bör göras på 

arbetsplatsen för att den ska fungera och för att så många av personalen som möjligt ska använda 

sig av den.  Något som även framkommer i resultat är att några av cheferna har valt att använda sig 

av hälsoprojekt för att främja hälsan mer. Detta genom olika utmaningar, tävlingar och erbjuda sin 

personal föreläsningar inom kost och näringslära.     

 

Något som framkom var att hälsa är ett väldigt brett begrepp och det kan tolkas olika för olika individer. 

De flesta av respondenterna påpekar att en bra hälsa innebär att ha en bra balans mellan alla olika delar i 

livet. Det påpekades att det är en utmaning som arbetsgivare att förbättra hälsan för personalen. Men att 

det är något som ibland behövs. Det är en skyldighet som arbetsgivare att se till att alla trivs och mår bra 

på sin arbetsplats. Även om de olika arbetsplatserna valt att arbeta med friskvård på olika sätt utifrån hur 

arbetssituationen ser ut samt hur de fysiska kraven och den fysiska miljön ser ut.      
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6. Diskussion   
 
6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur chefers syn på och arbete med friskvård och 

hälsofrämjande arbeten på olika arbetsplatser ser ut. Hur friskvården ser ut på olika arbetsplatser, 

hur verksamheterna väljer att använda sig av friskvård samt hur kan det utvecklas. Rydqvist och 

Winroth (2003) menar att friskvård är till för att på olika sätt kunna bibehålla och förebygga 

människors hälsa på arbetsplatsen. Detta stämmer med den bild som respondenterna ger av friskvård 

på deras arbetsplats. Respondenterna menar att det finns många olika sätt att arbeta med friskvård 

för att det ska passa för alla. Hur arbetsplatsens friskvård ska se ut är något som arbetsgivarna själva 

kan välja utifrån de fysiska kraven och den fysiska miljön på arbetsplatsen (Polanyi, Frank, Shannon, 

Sullivan och Lavis 1999). Respondenterna påpekar att friskvården läggs upp efter hur kravet ser ut 

för deras anställda. På en arbetsplats med mycket lyft, stillasittande etc. menar respondenterna att 

det är viktigt att få sin personal till att nyttja friskvården för att kunna förebygga skador och 

olycksfall. I resultatet framkommer att friskvård inte alltid behöver handla om just fysisk aktivitet 

utan det även går att främja sin personalshälsa genom exempelvis kostföreläsningar, massage och 

fotvård. Det är något som (Angelöw, 2002) menar, att man som arbetsgivare ska erbjuda friskvård 

på olika sätt för att det ska passa för alla. Medan andra respondenter exempelvis anser att friskvård 

endast ska användas till att vara fysiskt aktiv och inte användas till massage och fotvård. Utifrån vad 

litteraturen påpekar samt vad resultatet visar anser jag att friskvården används på många olika sätt 

utifrån hur de fysiska kraven ser ut på de olika arbetsplatserna. Att arbetsgivaren väljer hur 

friskvården ska se ut efter deras anställdas fysiska möjligheter att vara delaktig samt att nyttja 

friskvårdsförmånen.   

 

Något som verkligen lyfts fram i resultatet är att friskvården är en viktig faktor som måste fungera 

på arbetsplatsen för att kunna hjälpa personalen till en bättre hälsa. Och att det kan vara viktigt att 

ha ett mål med friskvårdsanvändningen på arbetsplatsen för att kunna motivera personalen till att 

nyttja det samt för att kunna bli en mer attraktiv arbetsplats för nya medarbetare. Winroth och 

Rydqvist (2008) menar att det är viktigt som arbetsplats att ha mål med sin friskvårdsanvändning 

och få personalen att trivas med sig själva och arbetet. Något som lyfts fram i resultatet är att det är 

en skyldighet som chef att erbjuda sin personal någon form av friskvård för att bibehålla eller främja 

deras hälsa. Detta är något som står med i den svenska lagstiftningen under arbetsmiljölagen att all 

personal inom den svenska arbetsmarknaden ska bli erbjudna någon form av friskvård 

(Arbetsmiljölagen, 2018). Något som jag reflekterande över under intervjuerna var att några av 

respondenterna anmärkte på att det är deras skyldighet att erbjuda sina anställda friskvård och att 

det till och med är något som finns med i den svenska lagstiftningen så om de inte erbjuder friskvård 

så strider de mot svensk lag.  
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I chefernas resonemang lyfts det fram att ha en bra hälsa inte alltid handlar om fysisk aktivitet och 

att vara tränad utan det måste finnas en balans mellan alla olika delar i livet. Hälsa är ett begrepp 

som har många olika definitioner och därmed också vad som är en bra hälsa. Många av 

respondenterna påpekar att det måste finnas en bra balans mellan den fysiska hälsan, psykiska hälsan 

och den sociala hälsan. Det handlar inte bara om att vara tränad för att ha en bra hälsa. Det påpekades 

att det inte går att plocka ut en del där man mår bra för att ha en bra hälsa. Utifrån definitionerna av 

begreppet som tidigare benämns i denna studie så har Winroth och Rydqvist (2008) lyft fram WHO:s 

definition av hälsa som påpekar att det ska vara en balans mellan fysiskt, mentalt och socialt 

välbefinnande.  

 

I resultatet framkom även att det är viktigt för cheferna att arbetsplatsen arbetar med hälsa och 

säkerhetsfrågorna för att personalen ska ha sån bra hälsa som möjligt och att det ska finnas en 

säkerhet till att kunna få hjälp med att förbättra sin hälsa.  Polanyi, Frank, Shannon, Sullivan och 

Lavis (1999) menar att företaget ska arbeta med både hälsa och säkerhetsfrågor. I resultatet framkom 

det även att det är viktigt för cheferna att arbetsplatsen arbetar med friskvård och säkerhetsfrågorna 

för att personalen ska ha så bra hälsa som möjligt och att det ska finnas en säkerhet att kunna få hjälp 

med att förbättra sin hälsa. Cheferna anser att hälsan på arbetsplatserna ser bra ut, men att det 

självklart alltid finns saker att förbättra. De menar att det är önskvärt att med hjälp av friskvården 

kunna få fler att bli aktiva, att det alltid ska finnas något som passar alla. Flera respondenter menar 

att friskvården inte utvecklats något de senaste åren på arbetsplatsen förutom att summan på bidraget 

har ökat. Medan några av respondenterna anser att deras friskvård har utvecklats väldigt mycket och 

att de ser en större del av personalen som nyttjar det. Resultatet visar att friskvårdensutvecklingen 

på en del arbetsplatser har stått still de senaste åren för att respondenterna inte anser sig själva inte 

ha nog med kunskap om hur man ska vara en ledare för att kunna motivera sin personal till att bli 

mer aktiva. Detta är något som jag vara väldigt viktigt, att friskvården utvecklas och att chefer ser 

att det behövs och att det är viktigt för sin personal att vara mer hälsosamma. Att resultatet visar en 

positiv del att chefer använder sig av friskvård och att de vill utveckla den så att det ska passa alla 

på arbetsplatsen.  

 

Hassmén och Hassmén (2010) och Deborah och Meagan (2018) menar att man som chef måste veta 

hur sina anställda fungerar och hur man ska kunna motivera dem rätt. Under en utvecklingsprocess 

av hälsan på en arbetsplats är det viktigt att chefen är medveten om problemet. För att en utveckling 

ska kunna ske och för att kunna motivera sina anställda så måste även chefen ha en drivkraft till 

förändringen (Eriksson, 2011). Det framtagna resultatet visar att vissa av respondenterna har drivet 

till att utveckla hälsan på arbetsplatsen och är väldigt öppna med att friskvården inte alltid nyttjas 
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men att de arbetar med att förbättra utvecklingen så att fler väljer att nyttja friskvården. Det framkom 

även att någon av respondenterna inte kände en tillräcklighet i att kunna motivera sina anställda till 

att bli mer aktiva och hälsosamma, som tidigare benämnt så bör det finnas kunskap om hur cheferna 

ska motivera sin personal (Hassmén & Hassmén, 2010). Utifrån tidigare forskning och litteratur 

anser jag att motivation är något som måste fungera för att en individ ska kunna bli mer hälsosam 

samt även kunskap om hur det går att bli mer hälsosam. Detta är något som jag ser att några av 

respondenterna med anser vara viktigt.  

 

För att kunna bibehålla och främja hälsan hos de anställda på arbetsplatserna så har en del av 

respondenterna valt att använda sig utav olika hälsoprojekt utöver friskvårdsbidraget eller 

friskvårdstimmen. Några har valt att använda sig av tävlingar med priser på arbetsplatsen för att öka 

motivationen hos de anställda till att bli mer aktiva och för att sedan kanske skapa nya rutiner till att 

faktiskt bli mer hälsosamma. Det framkommer att en av de största utmaningarna med att vara chef 

är faktiskt att motivera sina anställda till att vara delaktiga. Det visades i resultatet att några av 

cheferna ansåg det vara enklare att kunna få mer deltagande i tävlingarna då det fanns något att 

vinna. Hassmén & Hassmén (2010) menar att om en chef vill göra en förändring på arbetsplatsen 

kan de med hjälp av belöningar få med sig sin personal på en förändring. Åkerlind, Ljungbland och 

Granström (2010) menar att personalen hälsa påverkas genom chefernas ledarskap. Det var några 

av respondenterna som inte ville ha någon form av tävling då det kan skrämma bort de som inte är 

så aktiva eller tävlingsmänniskor, men att det borde finnas utmaningar för alla i personalen för att 

kunna få in nya rutiner och bli mer aktiva.  

 

Det framställda resultatet utifrån den teoretiska utgångspunkten om att anställd personal ska ha 

någon form av förmån för att arbeta hos dem (Arbetsmiljöverket, 2018; Polanyi, Frank, Shannon, 

Sullivan & Lavis, 1999) Resultatet visar det att de flesta arbetsplatser har olika förmåner för sina 

anställda i form av friskvård för att kunna främja deras hälsa, utifrån hur de fysiska kraven och den 

fysiska miljön ser ut på arbetsplatsen. Att cheferna väljer att använda sig av friskvård på olika sätt 

för att det ska passa deras anställda på bästa sätt (Angelöw, 2002). Resultatet visar en tydlig bild att 

några av cheferna har valt att lägga upp friskvårdsanvändningen utifrån de fysiska kraven som finns 

och ställs på arbetsplatsen, exempelvis att de som arbetar på kontor har något som av rörelseträning 

varje timme för att de inte ska sitta still för länge. Verksamheterna har upplagt hur friskvården kan 

se ut på arbetsplatsen men i resultatet framkommer det att cheferna väljer att lägga till en annan typ 

av friskvård som är mer anpassad till personalen och arbetsplatsen utifrån den fysiska miljön, för att 

kunna motivera och få fler att delta samt att vilja förbättra sin hälsa. Cheferna ansåg att friskvården 

är mycket viktigt del i att arbetet ska fungera bra och att personalen ska trivas på arbetsplatsen.  
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6.2 Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur chefers syn på och arbete med friskvård och hälsofrämjande 

arbeten på olika arbetsplatser ser ut. Detta undersöktes med halvstrukturerade intervjuer (Trost, 2010). För 

att kunna få in mer data från fler respondenter hade en enkätstudie varit mer aktuell men risken att då 

istället att inte nå ett informationsrikt och brett resultat. Vid en enkätstudie går det ej att ställa följdfrågor 

för att få in respondenternas upplevelser, syn och arbete inom friskvården då det ingår i studiens syfte.  

 

Urvalet i denna studie är ett bekvämlighetsurval då det valdes chefer och arbetsplatser som fanns i närheten 

och var lättillgängliga. Det fanns också inslag av ett snöbollsurval då några respondenter gav 

kontaktuppgifter till andra respondenter (Trost, 2010). Det valdes att göra intervjuer med enhetschefer på 

olika arbetsplatser samt inom olika yrkestyper för att få en bredare bild om hur friskvård används. 

Tillvägagångssättet med att kontakta olika chefer via mej var en metod som fungerade bra då det behövdes 

ett mindre antal respondenter. Men vid ett intresse att få tag på fler respondenter hade det nog varit bra att 

även gå runt till olika arbetsplatser och fått svar direkt, då det kan vara lätt att glömma att svara på ett mejl 

eller att det hamnar i skräpposten.  

 

Vid intervjutillfällena användes det en intervjuguide för att underlätta intervjun och inte missa någon 

viktig fråga. Detta fungerande väldigt bra. Jag valde att spela in intervjuerna för att inte missa någon viktig 

information från någon av respondenterna (Kvale & Brinkmann, 2014). Det var en av intervjuerna där 

inspelningen hördes väldigt dåligt så det som kunde ha förbättrats var att kanske göra en provinspelning 

och lyssna så det hördes vad både intervjuaren och respondenten sade. Att transkribera intervjuerna och 

göra kategorischema för att underlätta analysen av den insamlande datan fungerade väldigt bra. Det 

underlättade att kunna ställa resultatet mot vad litteraturen säger.  

 

6.3 Slutsats  
Utifrån resultatet så kan det fastställas att cheferna på de olika arbetsplatserna använder sig av friskvård 

på olika sätt, att friskvård är något som inte alltid behöver vara någon form av fysisk aktivitet. Vidare att 

hälsa är något som handlar om en balans i livet. Hälsa är något som är viktigt och att arbetsplatsen har en 

skyldighet mot sina anställda att arbeta med friskvård och hälsofrågorna för att alla ska må bra och trivas 

på arbetsplatsen. Resultatet visar en tydlig bild av att företagen har en förbestämd syn på hur friskvården 

ska användas på arbetsplatsen, men att några av cheferna istället väljer att lägga upp friskvården utifrån 

arbetsplatsens fysiska miljö och vilka fysiska krav det finns. Resultaten visar även att hälften av 

arbetsplatserna väljer att använda sig av hälsoprojekt utöver friskvården för att främja sin personalhälsa 

ännu mer under arbetsdagen.  
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6.3 Fortsatt forskning 
 
Fortsatt forskning inom detta ämne skulle kunna vara att göra en jämförande studie om skillnader 

mellan hur friskvårdsanvändning ser ut på olika arbetsplatser. Exempelvis om det finns någon 

skillnad om man arbetar på ett kontor eller om man arbetar som lärare. Men att även gå ner på 

individnivå och se hur arbetstagarna upplever att friskvården används och utvecklats på deras 

arbetsplats. Hur de upplever att deras arbetsgivare motiverar dem till att vara mer hälsosam och 

nyttja sitt friskvårdbidrag eller friskvårdstimme och hur de upplever att deras egen hälsa kan 

påverkas med hjälp från arbetsplatsen.      
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