
 

Karlstad Business School
Karlstad University  SE-651 88 Karlstad  Sweden

Phone:+46 54 700 10 00  Fax: +46 54 700 14 97
E-mail: handels@kau.se   www.hhk.kau.se

�

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sixten Folebäck & 

Markus Christiansson 
 

 
Friskvård i arbetslivet 

 
En studie om hälsa och friskvårdsarbete  

 
 

Health Promotion at Work 
 

A Study of Health and Health Promotion 
 
 

Arbetsvetenskap 
C-uppsats 

 
 
 
 
 
Termin: VT 2014 
Handledare: Hanne Randle 

 
 



 

Förord 
 
Uppsatsskrivande är lika omfattande som det är roligt och intressant. Vi vill passa på att tacka 
de personer som ställt upp och på ett givande sätt gett svar på våra intervjufrågor. Vi vill 
också passa på att tacka vår handledare Hanne Randle för intressanta och givande samtal och 
klok vägledning. Tack också till de som på något sätt varit delaktiga och bidragit till 
färdigställandet av denna uppsats. 
 
Uppsatsen är skriven till lika stor del av oss båda. Således ansvarar vi gemensamt för 
uppsatsen innehåll. 
 
 
Karlstad maj 2014   
 
 
Sixten Folebäck & Markus Christiansson 



 

Sammanfattning 
 
Intresset för hälsa har fått allt större betydelse i människors vardag. Något som också tar sig 
uttryck i arbetslivet då allt fler organisationer arbetar med friskvård. Friskvårdssatsningarna 
kan bland annat bestå av betalda träningskort och anmälningsavgifter till olika motionslopp 
men också lugnare aktiviteter som promenader och fiske. Syftet med undersökningen är att se 
hur ett stort företag i tillverkningsindustrin arbetar med friskvård och hälsa. Vi avser 
undersöka vilka de bakomliggande orsakerna till friskvård är, på vilket sätt friskvårdsarbetet 
bedrivs och hur detta upplevs av personalen. Genom att göra en kvalitativ undersökning 
utifrån en induktiv ansats var vår avsikt att få en djupare förståelse för hälsa och 
friskvårdsarbete. Två arbetsgivarrepresentanter och fyra arbetstagarrepresentanter 
intervjuades i syfte att kunna upptäcka likheter och skillnader i deras uppfattningar. 
Resultaten visar att arbetsgivarens primära syfte för friskvårdssatsningar är att sänka 
sjukfrånvarokostnaderna, något som också arbetstagarna är medvetna om. I stället för att 
misstro företagets motiv ser de anställda friskvårdssatsningarna som en frivillig förmån som 
skapar trivsel. De anställda har också en mer djupgående syn på hälsa som involverar psykisk, 
fysik och social hälsa medan arbetsgivaren har en mer övergripande definition av begreppet. 
Anledningen är att arbetsgivaren inte vill kategorisera personalen utifrån en bestämd 
definition. Resultaten visar att friskvårdsarbetet tog fart på allvar när 
sjukskrivningskostnaderna steg i början av 2000-talet men är idag inte lika omfattande. 
Friskvårdsarbetet är idag mer rutinmässigt och halvhjärtat eftersom sjukfrånvaron inte längre 
ses som ett lika stort hot.  
 
Nyckelord: hälsa, friskvård, sjukfrånvarokostnad, organisation, upplevelse. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Idag lever vi i ett samhälle där intresset för hälsa och ett hälsosamt utseende växer för varje 
dag. Nya träningscenter poppar upp lika ofta som det kommer nya bantningsmetoder. 
Intresset för hälsa är också något som tagit sig in i arbetslivet och idag arbetar allt fler 
organisationer med friskvård. Det kan handla om alltifrån betalda träningskort och 
motionslopp till lugnare aktiviteter som promenader och fiske.  
 
Berry m.fl. (2010) förklarar att det primära syftet för friskvårdssatsningar är att få ner 
sjukfrånvaron. Under slutet av 90-talet och början av 2000-talet steg sjukfrånvaron över hela 
Sverige (arbetsgivarverket). Ett företag som tog krafttag och ville sänka den negativa trenden 
med hög sjukfrånvaro är det företag vi valt att genomföra vår studie på. Deras omfattande 
friskvårdsarbete ledde till pris från det Svenska Motionsförbundet Korpen, som Sveriges 
friskaste företag 2003. 
 
Vi vill därför undersöka hur företaget bedriver sitt friskvårdsarbete idag, mer än tio år senare. 
Hur långt sträcker sig egentligen företagets intresse för personalens hälsa och är det primära 
syftet fortfarande att sänka kostnaderna för sjukfrånvaro? Har friskvårdssatsningarna 
utvecklats sedan 2003 eller är arbetsgivaren nöjd så länge sjukfrånvarotalen håller sig låga?   
 
1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet är att undersöka hur företaget och dess anställda ser på hälsa. Utifrån vilken syn på 
hälsa som råder vill vi undersöka vilka olika typer av friskvårdssatsningar som företaget 
bedriver. Undersökningen syftar också till att se de bakomliggande orsakerna till företagets 
friskvårdssatsningar och hur dessa satsningar upplevs av personalen.  
 
För att besvara syftet har vi ställt oss följande frågeställning: 
 

1. Hur ser företaget på personalens hälsa? 
2. Varför och på vilket sätt genomför företaget friskvårdssatsningar? 
3. Hur upplever personalen företagets friskvårdssatsningar? 

 
1.3 Disposition 
Denna studie inleds med ett teorikapitel där det bland annat diskuteras hälsa och dess 
påverkan på individen. I en andra del diskuteras friskvård och dess för- och nackdelar. I den 
avslutande teoridelen redogör vi för organisationer friskvårdsarbete.  
 
Efter teorikapitlet följer ett kapitel om metod där valet av metod behandlas samt vårt 
tillvägagångssätt när vi planerat och genomfört intervjuerna. Vidare i metoddelen behandlas 
databearbetningen, studiens tillförlitlighet samt de forskningsetiska ställningstaganden som 
beaktats under studiens genomförande. 
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I en nästkommande kapitel analyseras resultatet från undersökningen. Analys och 
resultatdelen blandar intressanta citat från våra intervjupersoner med den teori vid tidigare 
redogjort för. Områden som analyseras är bland annat synen på hälsa, varför och på vilket sätt 
företaget genomför friskvårdssatsningar samt hur dessa upplevs av personalen.  
 
I ett avslutande kapitel diskuteras de slutsatser vi kommit fram till samt hur väl vi uppfyllt 
uppsatsens syfte och besvarat frågeställningen. Vi lämnar också förslag på vidare forskning i 
ämnet.   
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2 Teoretisk referensram  
I detta teorikapitel kommer vi i en inledande del redogöra för hälsa och dess påverkan på 
individen. I en andra del följer en redogörelse kring friskvård och dess för- och nackdelar. I 
en tredje och avslutande del redogör vi för organisationers friskvårdsarbete.    
 

2.1 Hälsa 
Denna del inleds med en allmän beskrivning av begreppet hälsa. Därefter följer olika 
definitioner och synsätt på begreppet hälsa. Begreppet KASAM förklaras och även var hälsa 
uppstår. Avsnittet avslutas med olika dimensioner av ohälsa. 
 
Begreppet hälsa har enligt Medin och Alexanderson (2000:37) sedan urminnes tider 
definierats av teoretiker på en rad olika sätt. Utifrån den medicinska traditionen har den 
kroppsliga hälsan ständigt haft en framträdande roll och utgör således en viktig del av dagens 
hälsobegrepp. Winroth och Rydqvist (2008:9) förklarar att på senare tid har även den 
upplevda och filosofiska dimensionen av hälsobegreppet fått en mer framträdande roll. Att 
exempelvis samlevnadssjukdomar och existentiella frågor till stora delar utgör grunden för 
dagens hälsoproblem.  
 
Uppfattningen av vad hälsa är kan ses som subjektiv och därför finns det en rad olika 
definitioner av begreppet (Winroth & Rydqvist 2008:10). Vi anser att de flesta människor 
förknippar hälsa med något eller några av följande exempel så som att må bra, ha en lämplig 
kroppsvikt, frånvarade av sjukdom, uppleva låga grader av stress, motionera samt leva sunt 
genom att konsumera låga mängder av alkohol och tobak. Då upplevelsen av hälsa kan ses 
som subjektiv kommer vi att presentera flera olika synsätt och definitioner för att på ett 
tydligare sätt kunna definiera begreppet hälsa och se hur begreppet påverkas av olika 
friskvårdssatsningar.  
 
2.1.1 WHO:s hälsodefinition 
En grundläggande definition av begreppet hälsa är WHO:s hälsoförklaring från 1946 och 
lyder: ”Health is a state of complete physical, social and mental well-being, and not merely 
the absence of disease or infirmity”. Definitionen utgör en stabil plattform men kan i dagens 
samhälle ses som något orealistisk sett till det höga kravet på fullständigt välbefinnande, samt 
att upplevelsen av hälsa kan ses som subjektiv. Vilket enligt Ekblom och Nilsson (2000:33) 
och Menckel och Österblom (2000:18) leder till att det kan bli svårt att exempelvis mäta hälsa 
för de människor som har ett funktionshinder eller kroniska sjukdomar, men i dagens 
moderna samhälle ändå kan känna att de upplever hög grad av hälsa med alla de hjälpmedel 
som finns. 
 
WHO har vidareutvecklat definitionen på flera områden och under Sundsvallskonferensen 
1991 enades man om följande definition: 
 

Health itself should be seen as a resource and an essential prerequisite of human life and 
social development rather than the ultimate aim of life. It is not a fixed end-point, a 
“product” we can acquire, but rather something ever changing, always in the process of 
becoming. (WHO 1993 refererad i Medin & Axelsson 2000:67) 
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Denna definition av hälsobegreppet grundar sig istället på en syn på hälsa som en resurs och 
en väsentlig förutsättning i det dagliga livet. Hälsa ses alltså som en resurs för att kunna nå 
mål i livet och inte som målet med människans liv. Medin och Axelsson (2000:66) förklarar 
även att hälsa inte bör ses som ett idealtillstånd utan att de dynamiska aspekterna ses som mer 
väsentliga. Det är alltså inte bara individens biologiska, psykiska och social dimensioner utan 
även den sociala omgivningen skall inkluderas. (Medin & Axelsson, 2000:65f; Menckel & 
Österblom, 2000:18) 
 
2.1.2 Salutogent synsätt på hälsa och KASAM 

En stor del av forskning kring hälsa utgår ifrån ohälsa, det sjuka, och hur man kan bota eller 
lindra det uppkomna och detta synsätt förklaras som patogent (Brülde & Tengland, 2003:184; 
Menckel & Österblom, 2000:20). Antonovskys (2005:16) teorier angående hälsa utgår istället 
kring vad det är som gör att människor håller sig friska trots att man utsätts för en rad 
påfrestningar i tillvaron. Antonovsky (2005:16f) förklarar detta synsätt som det salutogena. 
De påfrestningar som människan möter i tillvaron kan antingen vara kroppsliga, psykiska 
och/eller sociala. Beroende på hur väl en individ hanterar dessa påfrestningar uppstår antingen 
sjukdom, hälsa eller någonting däremellan. Till sin hjälp har en individ det som Antonovsky 
(2005:16) förklarar som generella motståndsresurser. Dessa kan exempelvis vara jagstyrka, 
socialt stöd eller pengar – allt som hjälper oss att bekämpa de påfrestningar vi möter i 
vardagen.  
 
Antonovsky (2005:17) menar att de generella motståndsresurserna ger oss erfarenheter varje 
gång vi möter en påfrestning i vardagen och med tiden skapas en känsla av sammanhang 
(KASAM) för att kunna upprätthålla eller utveckla en god hälsa. Antonovsky (2005:43) 
klargör att KASAM i grunden är ett kognitivt begrepp vilket innebär individens perception av 
stimuli. Vidare utgörs KASAM enligt Antonovsky (2005:43f) av tre centrala komponenter 
som är sammanflätade med varandra och dessa är begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet och kan sammanfattas som människans sätt att se världen.  
 
Begriplighet syftar enligt Antonovsky (2005:44) på individens kognitiva aspekt. Hur vi 
individer upplever inre och yttre stimuli och gör dem tolkningsbara, sammanhängande och 
strukturerade. Genom detta förfarande skapar individer en förmåga att kunna bedöma 
verkligheten man utsätts för, vilket tydliggörs i figur 1.  
 
Hanterbarhet innebär enligt Antonovsky (2005:45) till vilken grad individer upplever att 
resurser står till ens förfogande för att möte de krav som ställs mot i vardagen, se figur 1. 
Antonovsky (2005) hävdar att resurserna antingen kan stå under ens egen kontroll eller 
kontrolleras av andra till exempel partner, familj eller vänner. Antonovsky (2005) förklarar att 
känslan av hanterbarhet sjunker hos individer när de ständigt tvingas leva upp till olika krav 
som ligger över deras förmåga att kunna hantera. Om individen har en hög känsla av 
hanterbarhet så kommer denne heller inte tycka att livet behandlar en orättvist då den möter 
olika krav. (Antonovsky, 2005:45) 
 
Den tredje komponenten meningsfullhet handlar enligt Antonovsky (2005:46) om i vilken 
utsträckning individer finner värde i att investera engagemang och hängivelse till de krav och 
utmaningar man möter i livet. Antonovsky (2005:46) menar att individer som känner en hög 
grad av meningsfullhet oftast finner mening i olyckliga upplevelser eller höga krav. Dessa 
individer drar sig inte för att konfrontera olika krav då de vanligen vill söka en mening eller 
att göra sitt bästa för att klara av dessa. 
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Figur 1. Modell över KASAM (Winroth & Rydqvist, 2008:11). 
 
Är då KASAM detsamma som hälsa? Eriksson och Lindström (2006) anser att så inte är 
fallet. De förklarar att KASAM inte är detsamma som hälsa men är starkt relaterat till hälsa 
och främst den psykiska hälsan. De ser KASAM som en grundsten till människors 
utvecklande av god hälsa samt möjligheten att bibehålla sin hälsa. Eriksson och Lindström 
(2006) belyser även vikten av att anamma ett salutogent synsätt inom ett samhälle eller 
organisation. De anser att social klass och sociala förhållanden har stor inverkan på vår hälsa. 
Genom att skapa hälsosamma policys på till exempel en arbetsplats kan individens möjlighet 
att utveckla generella motståndsresurser öka vilket i sin tur påverkar vår hälsa.  
 
Antonovsky (2005:27) utgår även från ett kontinuumtänkande kring synen på hälsa. Vilket 
innebär att hälsa ses som en dynamisk process där en individ antingen befinner sig i ett stabilt 
läge på detta kontinuum eller rör sig mellan hälso- och ohälsopoler. Winroth och Rydqvist 
(2008:12) konkretiserar Antonovskys tankar och förklarar att en människa kan röra sig mot de 
olika polerna. Precis som Antonovsky använder inte författarparet ett dikotomt tänkande om 
huruvida någon är sjuk eller frisk istället ligger fokus på förståelsen kring en persons aktuella 
hälsostatus. Vad en individ har för olika förutsättningar för att komma till insikt om vilken 
hälsofrämjande faktor som behöver förbättras.  
 
 
 
 

 

 
Figur 2: Hälsa och ohälsa utifrån ett kontinuumtänkande enligt Winroth och Rydqvist (2008:17) 

 
Vår utgångspunkt i denna uppsats kommer inte grunda sig i ett dikotomt synsätt på hälsa att 
en människa antingen är sjuk eller frisk. Vår fokusering kommer istället vara att en individ 
kan befinna sig i ett stabilt läge på ett kontinuum eller röra sig mellan hälso-och ohälsopolerna 
samt vilka olika förutsättningar eller resurser som finns för en individ att kunna röra sig mot 
hälsopolen. Vi kommer även anamma ett salutogent synsätt kring begreppen hälsa och 
friskvård.  
 
2.1.3 Biologiskt - holistiskt synsätt på hälsa och sjukdom. 
Nordenfelt (1991:74) klargör att det finns två olika perspektiv kring synen på hälsa och 
sjukdom, det biologiska och det holistiska. Det ena perspektivet utesluter inte det andra och 
vanligen pendlar vi mellan de båda perspektiven. Vi kan heller inte få en rimlig förståelse av 
dimensionen hälsa – ohälsa om vi enbart utgår från ett av de båda perspektiven (Nordenfelt, 
1991:74-84; Winroth & Rydqvist, 2008:13). Det biologiska perspektivet syftar enligt 
Nordenfelt (1991:75) till att se på hälsa utifrån den medicinska vetenskapen och 
grundläggande begrepp hämtas från kemin, biologin och statistiken. Nordenfelt (1991:76) 

Ohälsa Hälsa 
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förklarar att fokus ligger på människan som biologisk varelse där normalvärden utgör en 
referenspunkt då hälsofrågor diskuteras. Utifrån detta perspektiv är medicinens huvuduppgift 
att återställa hälsa vilket leder till en fokusering kring kroppens delar, vanligen på dess minsta 
och mest subtila funktioner. Då en individs kroppsliga funktioner på något sätt avviker från 
det som anses vara normal ses individen vara vid ohälsa vilket kan kopplas samman med det 
patogena som utgår från det sjuka som måste botas. Centrala frågor här kan till exempel vara 
– är detta organ normalt? eller – vilken är pulsen på denna person? (Nordenfelt, 1991:74ff; 
Winroth & Rydqvist, 2008:13) 
 
Det holistiska perspektivet ser enligt Nordenfelt (1991:74) till människan som hel individ och 
människans egna engagemang och intresse för sin hälsa. Grundläggande begrepp relateras till 
psykologin, sociologin och antropologin. Vi ser det holistiska synsättet som någon form av 
motpol till sjukvårdens anatomiska perspektiv på sjukdom och ohälsa där individers ohälsa 
vanligen botas eller lindras genom medicinering. Nordenfelt (1991:81) förklarar att 
utgångspunkten är människan som en handlande varelse i sociala relationer. Där hälsa och 
sjukdom ses som fenomen som påverkar människans handlingsförmåga eller på något annat 
sätt påverkar individens handlingsförmåga i en social kontext. Inom detta perspektiv 
karaktäriseras synen på hälsa genom känslan välbefinnande. Välbefinnande leder till att 
individens handlingsförmåga stärks. Synen på ohälsa karaktäriseras istället genom känslan 
lidande eller förmåga eller oförmåga till handling. Det vill säga att smärta, ångest och 
depression är kontraproduktiva känslor som sänker individens handlingsförmåga (Nordenfelt, 
2004:81). Nordenfelt (1991:75) förklarar att teorin inom det holistiska synsättet klargör att 
ohälsa kan tillhöra olika kategorier. En sjukdom kan vara orsaken till ohälsa men behöver inte 
utgöra själva ohälsan. Centrala frågor här kan exempelvis vara – hur mår jag egentligen idag? 
eller – kan jag gå till arbetet? (Nordenfelt, 1991:74-83; Winroth & Rydqvist, 2008:14) 
 
Utifrån de olika definitioner som behandlats har vi valt en sammanfattande definition på 
hälsa. Vi anser att hälsa är individens egen upplevelse av att må bra. Ha balans mellan 
psykisk, fysisk och social hälsa samt ha tillräckligt med resurser för att kunna klara av 
vardagens krav och nå personliga mål. Vi kommer även att använda oss av ett holistiskt 
synsätt på hälsa vilket innebär att utgångspunkten kommer vara individens egen upplevelse av 
hälsa och friskvård. 
 
2.1.4 Fyra dimensioner av hälsa 
Utifrån det holistiska perspektivet på hälsa menar Winroth och Rydqvist (2008:18) och 
Andersson m.fl. (2004:12) att det finns fyra olika dimensioner av hälsa. Dessa är psykisk, 
fysisk, existentiell/andlig och social. 
 
Centrala komponenter som ryms under psykisk hälsa sammanfattar Winroth och Rydqvist 
(2008:67f) som att ha en positiv grundinställning och upplevelsen av en känsla av att man mår 
bra, individen har energi och ork för att utföra olika aktiviteter i vardagen. Vidare ser 
individen möjligheter istället för hinder samt att man fungerar bra i en relation med andra 
människor (Winroth & Rydqvist 2008:67f). Almvärn och Fäldt (2001:30) för ett intressant 
resonemang om att en del individer inte nödvändigtvis behöver ha god psykisk hälsa för att de 
mår bra. En del individers hälsa behöver heller inte vara dålig om de inte mår bra. 
 
Fysisk hälsa kan sammanfattas av Winroth och Rydqvist (2008:84f) som kroppsliga 
funktioner som är beroende av fysisk aktivitet för att kunna fungera väl. De centrala 
funktionerna är rörlighet, kondition, styrka och koordination. Dessa utgör en betydande grund 
för hur vi mår mentalt. Vidare menar Winroth och Rydqvist (2008:84) och Almvärn och Fäldt 
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(2001:28) att kropp och själ hänger ihop och i de fall man sällan tränar dessa funktioner kan 
konsekvenserna bli att man utvecklar själsliga problem som exempelvis stress.  
 
Existentiella/andlig hälsa kan enligt Winroth och Rydqvist (2008:65) och Almvärn och Fäldt 
(2001:32) förklaras som livsfilosofi. Författarna för resonemanget att vår livsfilosofi visar sig 
vanligen genom vår livsstil och centralt för en individs livsstil är att denne ägnar tid åt det 
som värderas högt och upplever vara meningsfullt. Grundläggande är alltså hur individen 
värdesätter upplevelsen av något och i mindre utsträckning ägnar sig åt att reflektera kring hur 
något faktiskt är.  
 
Den fjärden dimensionen av hälsa är social hälsa och handlar enligt Winroth och Rydqvist 
(2008:76) om mellanmänskliga relationer, det vill säga relationen mellan individen och den 
omgivande miljön. Almvärn och Fäldt (2001:32) förklarar att vi människor har ett behov av 
att bli sedda och bekräftade av andra människor, vilket vanligen görs genom interaktion med 
andra människor. Genom denna interaktion skapar vi en positiv självbild, utvecklar vårt 
självförtroende, skapar en identitet samt utvecklar en positiv syn på andra människor.  
 
Utifrån dessa fyra dimensioner har Ljusenius och Rydqvist (2001:63); Menckel och 
Österblom (2000:19) och Winroth och Rydqvist (2008:18) på olika håll använt sig av Tibblins 
modell hälsokoordinat och skapat modellen hälsokorset. Vi har också valt att konstruera en 
modell av hälsokorset, se figur 2. Vi har även delat in modellen i fyra olika sektioner från A 
till D.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

 
Figur 3. Hälsokorset och dess dimensioner omarbetad av oss själva (Ljusenius & Rydqvist, 2001:63). 

 
Enlig Menckel och Österblom (2000:19) kan modellen se både sjukdom och hälsa som två 
helt skilda dimensioner. Ljusenius och Rydqvist (2001:64) förklarar att dimensionen sjuk – 
frisk kan i första hand kopplas samman med den kroppsliga hälsan. Dimensionen må bra – må 
dåligt kopplas samman med den upplevda hälsan. Rydqvist och Winroth (2008:18) anser att 
det råder ett växelspel mellan dessa båda dimensioner. Detta växelspel kan kopplas samman 
med Antonovskys kontinuumtänkande angående polerna hälsa – ohälsa. Vidare hävdar 
Ljusenius och Rydqvist (2001:64) att en människa kliniskt sett kan vara sjuk men ändå må 
bra. Detta kan kopplas samman med tidigare förda resonemang av Menckel och Österblom 
(2000) och Ekblom och Nilsson (2000)  kring WHO:s höga krav på fullständigt 
välbefinnande. Därför kan en individ befinna sig i sektion A i hälsokorset och vara sjuk men 
trots detta ändå uppleva hälsa. Motsatt kan en individ befinna sig i sektion D och ses som 

A B 

C 

   Må bra 

 Må dåligt 

Frisk Sjuk 

D 
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frisk men ändå uppleva ohälsa. Genom att ta hänsyn till flera olika faktorer kan hälsokorset 
användas för att beskriva ett holistiskt perspektiv på hälsa.  
 
2.1.5 Var skapas hälsa och olika faktorer som påverkar vår hälsa 
Utifrån ett positivt perspektiv anser Winroth och Rydqvist (2008:24) att hälsa skapas i det 
goda samhället, på den goda arbetsplatsen, i det fungerande hemmet, bland vänner, i den 
fungerande föreningen samt genom människors eget sätt att tänka och agera. Olika centrala 
förutsättningar kan vara: 
 

• Ett väl fungerande socialt nätverk 
• En känsla av sammanhang där man känner att man är någon, betyder något och vill 

något 
• En bra och fungerande närmiljö 
• En livsstil och levnadsvanor som främjar hälsa  

 
Vad är det då som påverkar vår hälsa? Det finns oändligt många faktorer som påverkar vår 
hälsa, både sådant som vi kan styra över som hur mycket vi rör på oss eller vad vi stoppar i 
oss. Till sådant som vi inte kan styra över som ålder, kön eller arv. Vi anser att det finns tre 
huvudsakliga områden som är grundläggande för hur vår hälsa påverkas. Dessa tre områden 
konkretiserar Winroth och Rydqvist (2008:18) och är följande: 
 

• Omgivande miljö 
• Levnadsvanor – livsstil 
• Arv – genetiska faktorer  

 
Det ryms enligt Winroth och Rydqvist (2008:19) en rad olika områden i den omgivande 
miljön. Författarna förklarar att i den direkta närmiljön finns familjeförhållanden och 
boendemiljö som har stor betydelse för vår uppväxt, utveckling och hälsa. Winroth och 
Rydqvist (2008:19) förklarar vidare att arbete utgör en central del i de allra flesta människors 
liv. Vilket innebär att om man blir arbetslös så är detta ofta en stark nedbrytande faktor på vår 
hälsa. Författarna förklarar att om individer upplever en god arbetsmiljö i form av exempelvis 
bra arbetskamrater, fritt och engagerat arbete, bra arbetsledning samt bra lokaler gällande ljud, 
ljus och ventilation så är detta en hälsofrämjande miljö (Winroth & Rydqvist, 2008:19f). 
 
Andra faktorer i den omgivande miljön är enligt Winroth och Rydqvist (2008:19) vilket 
service och fritidsutbud som finns på orten där individen bor. Tillgång till bank, barnomsorg, 
sjukvård, bio, ishall, sporthall, simhall eller ett rikt föreningsliv är faktorer som har en stor 
betydelse för människors vardag och därför ses kunna påverka vår hälsa. Vidare är kulturen 
enligt Winroth och Rydqvist (2008:20) en viktig aspekt av den omgivande miljön. Kultur kan 
sammanfattas som att värden, normer eller traditioner anammas eller delas inom olika 
områden som kan vara ett land, ort, arbetsplats eller en grupp. Vidare förklarar författarna att 
inom vår kultur har hälsa en stark koppling till den medicinska vetenskapen och sjukvården. 
Människor i vårt land har ibland en så stor tilltro till den medicinska vetenskapen att de blir 
passiva offer för sin egen sjukdomsprocess.  De blir alltså inte aktivt delaktiga i sin egen 
sjukdomssituation och således blir möjligheterna till självhjälp avsevärt sämre (Winroth & 
Rydqvist, 2008:19f). 
 
Människors levnadsvanor förklarar Winroth och Rydqvist (2008:21) vara av avgörande 
betydelse för den inre miljön. Centrala faktorer som kan föras in under levnadsvanor är 
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områden som tidigare behandlats motion, kost, sömn, alkohol samt tobak. Att slarva med 
dessa faktorer kan på sikt leda till att människors hälsoläge försämras betydligt.  
 
Winroth och Rydqvist (2008:21) förklarar att levnadsvanor kan ses som en del av livsstilen. 
Livsstil är ett mer övergripande begrepp och innefattar frågor som vilka värderingar en 
individ har och hur människor använder sin tid. Vår livsstil skapas och formas genom egna 
erfarenheter, interaktion med andra människor samt genom den kunskap vi skaffar oss. Detta 
ligger sedan till grund för vilken självbild vi har. Självbilden är enligt Winroth och Rydqvist 
(2008:22) en psykisk faktor och har stor betydelse över människors hälsa och kan förklaras 
som hur vi människor ser på oss själva och andra. Negativa resonemang kan exempelvis vara 
”jag är inte okej och jag duger inte” eller ” jag klarar inte av krav som jag tycker ställs på 
mig”. Positiva resonemang kan vara ” jag är okej och jag har förmågor och resurser för att 
klara olika utmaningar och förverkliga mina mål”. Samma resonemang kan även överföras på 
hur människor ser på andra ”du är okej” eller ”du är inte okej”. (Winroth & Rydqvist, 
2008:21f) 
 
Arv eller genetiska faktorer innebär enligt Winroth och Rydqvist (2008:22) att människor föds 
med en genetisk grundkod. Denna grundkod kan ses som en potential med möjligheter för 
individen att utvecklas på olika sätt. Ingen grundkod är den andra lik och därför föds vi 
människor med olika förutsättningar. Ett exempel på genetisk betingade olikheter kan vara 
hur långa vi blir eller hur tjocka vi blir. (Winroth & Rydqvist, 2008:22) 
 
2.1.7 Ohälsa 

Då uppfattningen om vad hälsa är kan ses som subjektiv kan även uppfattningen av begreppet 
ohälsa ses som subjektivt och skilja från individ till individ. Vi definierar ohälsa som ett 
paraplybegrepp innehållande psykisk ohälsa, fysisk ohälsa samt bristen på socialt stöd.  
 
Vid diskussioner kring ohälsa är det enligt Karlsson (2004:1f) oundvikligt att inte hamna på 
området psykisk ohälsa. Karlsson (2004:1f) förklarar vidare att ett allt hårdare arbetsklimat, 
ökad globalisering, utbredningen av IT samt förändrade värderingar i samhället är omfattande 
förändringar som påverkar människans psykiska hälsa. Detta kan i sin tur enligt Karlsson 
(2004:1f) resultera i psykiska besvär såsom oro, ångest, trötthet, lättretlighet, sömnbesvär och 
stress som påverkar vår hälsa negativt. Psykisk ohälsa kan enligt Winroth och Rydqvist 
(2008:71) kopplas samman med människors självbild. Personer kan vid tillfällen då de 
upplever en dålig självkänsla se problem eller situationer som hot. Detta leder enligt Winroth 
och Rydqvist (2008:71f) till att människor till exempel kan reagera med uppgivenhet, 
aggressivitet eller försöka fly från problemet eller situationen. 
 
Den fysiska ohälsan har vi valt att koppla samman med konsekvenserna av fysisk inaktivitet. 
Den fysiska inaktiviteten påverkar kroppens biologiska och fysiologiska system och har enligt 
Folkhälsomyndigheten en rad negativa effekter på människors hälsa och folkhälsan i stort. 
Dessa effekter är hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, fetma/övervikt, typ 2-diabetes 
samt besvär eller sjukdomar i olika rörelseorgan (Folkhälsoinstitutet). Arbetsmiljöverket 
förklarar att besvär i rörelseorganen uppstår genom stillasittande samt en ökande användning 
av datoriserat arbete. Detta leder till att kroppen får svårt att inta olika ställningar och att 
smärta och värk förekommer vid tryck på muskler och muskelfästen. Dessa besvär uppstår 
vanligen i rygg, nacke, axlar, skuldror och händer. (Arbetsmiljöverket) 
 
Socialt stöd är enligt Holt m.fl. (2012:616) en av de viktigaste skyddande faktorerna vi 
människor har mot stress. Socialt stöd innebär enligt Winroth och Rydqvist (2008:76ff) att vi 
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människor finner trygghet, trivsel, positiv självbild, meningsfullhet, tillhörighet samt att 
jagmedvetandet lyfts fram när vi umgås eller vänder oss till exempelvis vänner, familj eller 
arbetskamrater. I de fall människor inte interagerar med andra människor menar Winroth och 
Rydqvist (2008:82f) att vi förlorar alla dessa positiva faktorer och utvecklar ohälsa.  
 
2.2 Friskvård 
Vi har i tidigare avsnitt redogjort för olika definitioner och synsätt på hälsa samt redogjort 
för ohälsa. I denna del kommer vi att definiera friskvård och varför friskvården kom till samt 
belysa varför det är intressant för arbetsgivaren. Vi kommer även redogöra för friskvårdens 
för- och nackdelar.   
 
2.2.1 Definition av friskvård 

Vi anser att de flesta människor har en relation till friskvård men synen på vad friskvård är 
kan variera kraftigt. För vissa tror vi att det handlar om fysik träning och motion medan det 
för andra kan innebära allt som rör hälsan så som kost, motion, sömn och dryckesvanor. Det 
förekommer en rad olika definitioner och Winroth och Rydqvist (2008:38) definierar 
friskvård som ”alla aktiva åtgärder som vidtas för att befrämja hälsan främst på individ- och 
gruppnivå med fokus på levnadsvanor och livsstil”. Angelöw (2002:85) beskriver friskvård 
som ”olika aktiviteter för att förändra enskilda individers livsstil i frågor som rör fysisk 
aktivitet/motion, rökning, alkohol, droger, kost, avslappning med mera”. En tredje definition 
hämtas från Johnsson m.fl. (2003:89) som beskriver friskvård som ”de aktiviteter som genom 
stimulans, återhämtning, anspänning och avspänning skapar balans hos individen – och som 
därigenom ger kraft, mod och vilja att skapa ett bra liv såväl på arbetet som på hemmaplan”.  
 
I denna uppsats definierar vi friskvård som alla aktiviteter som vidtas i syfte att främja en god 
hälsa och livsstil.     
 
2.2.2 Hur friskvården kom till  

De senaste hundra åren har en betydande förändring skett i arbetslivet då vi gått från fysiskt 
tungt arbete till ett i mer eller mindre stillasittande arbete. I takt med ett allt mer stillasittande 
arbete har också ohälsan ökat vilket har medfört ett större engagemang kring de anställdas 
hälsa. För att komma åt problemen har organisationer skaffat sig ökad kunskap och 
medvetenhet om vad friskvård står för i syfte att möta de allt större krav som ställs på 
personalen. (Winroth & Rydqvist 2008:39) 
 
Begreppet friskvård myntades för första gången på 60-talet men det var först under 70-talet 
som friskvården verkligen började ta form. De två helt dominerande huvuddelarna var då 
enligt Winroth och Rydqvist (2008:39) kost och motion. Under 80-talet blev gruppaktiviteter 
såsom rökslutargrupper, stresshanteringskurser och kostskolor allt vanligare. Från 90-talet 
fram till idag har friskvårdsbegreppet utvecklats kraftigt och innefattar också hobby och 
kultur. Winroth och Rydqvist (2008:39) menar också att friskvårdsarbetet fått en allt större 
roll hos organisationer som på en strategisk nivå arbetar med frågorna i olika policy- och 
styrdokument. Utvecklingen mot personalen som organisationers viktigaste resurs kan ses 
som en trovärdig förklaring till organisationers ökade intresse för friskvårdsarbete. Har inte 
personalen en god hälsa och mår bra kommer inte heller kvaliteten på deras arbete bli bra. En 
annan förklaring som kommer beskrivas mer ingående är de ökade sjukskrivningarna. 
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2.2.2.1 Ökade sjukskrivningar 

Vi svenskar är världens friskaste folk. Vår medellivslängd hör till de högsta i världen. Vi 
har den lägsta barndödligheten. Vi har störst andel kvinnor i förvärvsarbete, och fler 
människor än i något land arbetar efter fyllda 50 år. Vi är också världsbäst på att 
sjukskriva oss. (Johnsson m.fl. 2003:17) 

Sjukfrånvaro 1990-2013 enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar. Sjukfrånvaron mäts här i 
procent av den tid som de anställda skulle ha arbetat under mätveckan om de inte varit sjuka. 

 

Figur 4: sjukfrånvarons utveckling från 1993 till 2013. Bild från Arbetsgivarverkets hemsida. 
 
Vad som framgår av figur 4 ökade ohälsa i Sverige dramatisk från mitten av 90-talet till 
början av 2000-talet för att nå toppen på 5,5 procent för samtliga anställda 2002. Priset som 
samhället betalade i form av sjukpeng, sjukbidrag och sjukpension motsvarade enligt 
Andersson m.fl. (2004:7) mer än 10 procent av bruttonationalprodukten under de första åren 
av 2000-talet. Idag har sjukfrånvaron minskat något och ligger 2013 på 3.5 procent för 
samtliga anställda.  
 
Vad de ökade sjukskrivningarna beror på är det svårt att ge några exakta besked om men en 
vanlig orsak tros vara ett högre arbetstempo. En annan trolig orsak är nedskärningar i både 
offentlig- och privatsektor som medfört en ökad arbetsbelastning för många anställda. En 
tredje orsak är enligt Johnsson m.fl. (2003:18) skapandet av ”plattare organisationer”. Tanken 
var ett ökat medinflytande men effekten blev i stället tvärtom. Författarna förklarar att 
cheferna hamnade längre bort från medarbetarna och i stället för medinflytande upplevdes 
hjälplöshet och vanmakt. Idag har människan lärt sig en läxa; brist på ledare föder ohälsa – 
både hos medarbetare och ledare (Johnsson m.fl. 2003:18). 
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I relation till det ovannämnda är det viktigt att komma ihåg att människor blir sjuka, det ligger 
i vår natur. Ibland skadar vi oss, bryter ben, blir förkylda och åker på alla möjliga former av 
influensa. Andra gånger bryter vi helt enkelt ihop och blir deprimerade. Enligt Johnsson m.fl. 
(2003) ligger en ”normal” sjukfrånvaro på mellan två och fyra procent av arbetstiden. Som 
tidigare nämnt låg riksgenomsnittet för samtliga anställdas sjukfrånvaro 2013 på 5,5 procent, 
alltså en bit över vad som betraktas som ”normal” sjukfrånvaro. Ligger sjukfrånvaron under 
två procent går det i stället att prata om skadlig sjuknärvaro där anställda risker att smitta ner 
kollegor. Det finns alltså förbättringsområden hos båda grupperna som skulle gynnas av en 
medveten och effektiv friskvård. (Johnsson m.fl. 2003:25f)  
    
Aronsson m.fl. (2000) visar i sin studie att under ett år gick en tredjedel av de tillfrågade till 
jobbet två eller flera gånger, trots att de upplevde att de borde sjukskriva sig. Personer med 
rygg- och nacksmärta, trötthet och depression hör till dem med högst sjuknärvaro. De 
yrkesgrupper som har hög sjuknärvaro visar också hög sjukfrånvaro. Ytterligare ett samband 
går att se mellan en låg månadsinkomst och hög sjuknärvaro. Författarna ser stora 
personalnedskärningar som det främsta skälet i de sektorerna med högst sjuknärvaro. 
(Aronsson m.fl. 2000) 
 
2.2.2.2 En lönsam investering  

Efter flera år av ökad sjukfrånvaro beslutande regeringen 2001 om en förändring i 
arbetsmiljölagen som medförde ett ökat ansvar för arbetsgivarna. Förändringen innebar att 
arbetsgivaren ansvarar för att ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs på arbetsplatsen i 
syfte att förebygga och förhindra ohälsa och olyckor. Lagförändringen innebar också att allt 
arbetsmiljöarbete skulle dokumenteras. I och med ett allt större ansvar för de anställdas hälsa 
har också organisationernas ekonomiska intresse växt för att hålla sin anställda friska. Det 
starkaste skälet för att bedriva friskvårdsarbete ligger alltså i att det är alldeles för kostsamt att 
ha sjuk personal.  
 
Berry m.fl. (2010) förklarar att personalen ofta ser friskvårdssatsningar som en förmån från 
företagets sida och inte som ett strategiskt beslut. Det grundläggande incitamentet för företags 
friskvårdssatsningar är dock enligt Berry m.fl. (2010) att det ger en ekonomisk vinst i form av 
minskade sjukskrivningskostnader. Friskvårdssatsningar skapar enligt Berry m.fl. (2010) 
också produktivare anställda vilket i sin tur skapar ekonomiska fördelar för organisationen.  
 
Berry m.fl. (2010) anser även att stress är en central faktor till minskad produktivitet och 
belyser vikten av att en organisations friskvårdsarbete har en stödjande funktion. Detta leder 
till att den anställda kan anamma dessa stödjande eller buffrande funktioner vilket oftast 
motverkar utveckling av ohälsa. Berry m.fl. (2010) förklarar även att båda parter får ett utbyte 
av friskvårdssatsningar då anställda som är hälsosamma stannar inom organisationen.  
 
Det är inte alltid problemfritt för organisationer att motivera olika friskvårdssatsningar, 
särskilt inte under lågkonjunktur. Andersson m.fl. (2004) menar att friskvårdssatsningar kan 
göras mätbara genom att organisationer tar fram kritiska värden. Utifrån de kritiska värdena 
går det sedan att utläsa hur stor effekt en insats måste ge för att den ska vara lönsam. Exempel 
på kritiska värden kan vara ökad kvalitet och kvantitet, korttidssjukfrånvaro, arbetseffektivitet 
samt minskad utslagning. Med utgångspunkt i de kritiska värdena går det att göra uträkningar 
som kan ligga till grund för en ekonomisk argumentation kring friskvårdssatsningar. 
(Andersson m.fl. 2004:36f) 
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De som inte tror att de har tid med fysisk aktivitet måste förr eller senare avsätta tid för 
sjukdom. (Edward Stanley refererat i Winroth & Rydqvist 2008:107) 

Enligt Andersson m.fl. (2004) talar det mesta för att tidiga, underhållande och förebyggande 
insatser hos organisationer är betydligt mer lönsamma än sena rehabiliteringskostnader. Det 
finns alltså starka ekonomiska argument som talar för friskvård och förebyggande hälsovård. 
Det går naturligtvis att diskutera vilken typ av insats och omfattning som bör aktualiseras, 
men en slutsats är att tidiga och förebyggande insatser normalt är betydligt lönsammare för 
organisationer än sena rehabiliteringskostnader. (Andersson m.fl. 2004:33) 
    
2.2.3 En lyckad friskvård 

Hur en organisation bedriver ett effektiv och lyckat friskvårdsarbete finns det många tankar 
och idéer om. Andersson m.fl. (2004) menar att en förutsättning för ett lyckat friskvårdsarbete 
ligger i en aktiv medverkan från dem som friskvården riktar sig till. Principen grundar sig i att 
individen själv tar eget ansvar och fattar beslut om att förändra sina levnadsvanor och sin 
livsstil i syfte att främja en god hälsa. Friskvården tar då sikte på att förbättra 
förutsättningarna och möjligheterna för de anställda att fatta egna beslut och aktivt göra dessa 
förändringar. (Andersson m.fl. 2004:14) 
 
För ett effektivt friskvårdsarbete bör en organisation inventera sin personal utifrån tre punkter 
(Andersson m.fl. 2004:15). 

• Vilka som redan har goda hälsovanor och bra hälsa. 
• Vilka som av olika anledningar har sämre upplevd hälsa och sämre hälsovanor, vilka 

sannolikt satt spår i form av exempelvis övervikt och dålig kondition. 
• Vilka som har så dåliga hälsovanor och upplevd mycket dålig hälsa att det även satt 

spår i form av exempelvis förhöjt blodtryck eller andra indikationer på ökad risk för 
kommande ohälsa.  

Den första gruppen som redan har goda hälsovanor och god hälsa kan sedan stimuleras till att 
bibehålla de goda vanorna och den goda hälsan. Den andra gruppen som upplevde sämre 
hälsa och sämre hälsovanor behöver förmodligen erbjudas andra typer av insatser och stöd för 
att arbeta med sin hälsa. Den tredje gruppen som upplevde mycket dålig hälsa och dåliga 
hälsovanor behöver ofta hänvisas till medicinskt utredning innan olika former av 
friskvårdsinsatser och program kan inledas. (Andersson m.fl. 2004:15) 
 
Enligt Johnsson m.fl. (2003) är en effektivt och lyckat friskvård integrerad med allt 
arbetsmiljöarbete, alla aktiviteter på och utanför jobbet. En god hälsa i en organisation 
påverkas av en rad faktorer som exempelvis arbetsklimat, mål, mening, ledarskap, krav, 
kontroll, delaktighet, arbetstider, belastning, känsla av sammanhang, långsiktighet, lön och 
belöning med mera. För att dessa faktorer ska kunna bli så positiva som möjligt och bidra till 
en effektiv friskvård gäller det för organisationen att veta hur man ska gå tillväga. Enligt 
författarna är friskvården som bäst när den är förankrad i företagsledningen och har en 
beskrivning i organisationens verksamhetspolicy, arbetsmiljöpolicy och 
kvalitetsstyrningsarbete. Friskvården ska också organiseras med tydliga mål och tydlig 
struktur med ledning, handlingsplaner och utvärderingsmetoder. (Johnsson m.fl. 2003:89) 
 
För Winroth och Rydqvist (2008) handlar en lyckad friskvård om att ha mål där alla ska trivas 
med sig själva, sin tillvaro och andra. Ett annat mål handlar om att man ska må bra och att 
man har tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav och kunna förverkliga sina 



 14 

personliga mål. Vilket tidigare utvecklats i avsnittet hälsa. Det finns enligt Winroth och 
Rydqvist (2008) två sätt att tillgodose dessa mål. Det första handlar om ett ökat 
hälsomedvetande. Den som har kunskap om vad som påverkar hälsan positivt respektive 
negativt har också större möjlighet att själv avgöra hur man ska handla och bete sig i olika 
situationer. Det andra sättet som främjar en god hälsa handlar om att bry sig, både om sin inre 
miljö och sin omgivande miljö. Den inre miljön handlar om våra levnadsvanor medan den 
omgivande miljön handlar om andra människor, naturen och så vidare. (Winroth & Rydqvist 
2008:42) 
 
Enligt Andersson m.fl. (2004) kännetecknas ett högklassigt friskvårdsarbete av en gedigen 
kompetens och erfarenhet hos företrädarna för friskvården. Både en strategisk, en teoretisk 
och en praktisk kompetens krävs för ett lyckat friskvårdsarbete. Författarna delar in 
friskvården i tre nivåer. Friskvård på individnivå bör ge ett ökat hälsomedvetande, bättre 
trivsel med sig själv och andra, förbättrade hälsovanor samt bättre ork som i slutändan 
resulterar i en bättre hälsa. På gruppnivå kan friskvårdsarbetet bidra till ökad gemenskap och 
trivsel, som in sin tur resulterar i en bättre psykosocial miljö på arbetsplatsen. På 
organisationsnivå kan friskvårdsarbetet leda till en väl fungerande personal som med bättre 
hälsa också arbetar mer effektivt. (Andersson m.fl. 2004:15) 
 
2.2.4 Enbart fördelar? 
Hittills har vi bara talat om fördelar med friskvårdssatsningar och om hur lönsamt det är för 
organisationer men det finns förstås baksidor också. Enligt Ivarsson och Larsson (2009) har 
det fysiska utseendet stor betydelse i nästan varje område av livet. Människor har en tendens 
att lyssna mer noggrant, uppleva större förtroende och påverkas mer av vad attraktiva 
människor säger. Årtionden av forskning har bekräftat att fysisk attraktivitet ofta är kopplad 
till social makt, självkänsla och ett positivt bemötande från andra. Det har också visat sig att 
attraktiva sökanden är att föredra framför mindre attraktiva. Det råder alltså ingen tvekan om 
att bra utseende kan åstadkomma en rad positiva aspekter för fysiskt attraktiva människor, 
vilket också kan vara lönsamt för arbetsgivarna. (Ivarsson & Larsson 2009:74f) 
 
Som tidigare nämnt är friskvårdsarbete inget nytt fenomen däremot har det skett en förändring 
i hur organisationer arbetar med densamma. Enligt Huzell och Larsson (2011) har 
friskvårdsarbetet gått från gemensamma aktiviteter som mest handlade om att ha roligt och 
skapa teamkänsla till en mer individualistisk hälso- och konditionsträning med arbetstagarens 
kropp som ett företagsprojekt. Arbetsgivarens intresse för de anställdas hälsa handlar idag mer 
om ekonomiska fördelar i form av minskade kostnader snarare än en humanistisk oro. (Huzell 
& Larsson 2011:104)  
 
Det finns inte bara ekonomiska argument för organisationer ska ha friska och hälsosamma 
anställda. Huzell och Larsson (2011) menar att det i studier visat sig att vältränade personer är 
mer drivna, ansvarsfulla och villiga att arbeta. Detta tydliggörs genom att arbetsgivare i allt 
större grad riktar sina hälsoinitiativ mot enskilda medarbetare. Därför finns det en 
förskjutning av ansvaret för hälsan från staten till arbetsgivaren och, till slut till den enskilde 
arbetstagaren. Ett typexempel i Sverige är den obligatoriska sjukförsäkringskostnaden som 
arbetsgivaren måste stå för. Arbetsgivarnas ökade ansvar möttes av hård kritik där ett av 
starkaste argumenten mot handlade om en allt strängare rekryterings- och urvalsprocess för att 
hitta hälsosamma medarbetare med ”rätt utseende”. (Huzell & Larsson 2011:108f) 
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2.3 Friskvårdsarbetets organisation och bemanning 
Hittills har vi redogjort för hälsans inverkan på individen och vilka effekter 
friskvårdssatsningar kan få för organisationer. Det flesta organisationer tycks dela 
uppfattningen om att en god hälsa är lönsamt men hur gör man då för att implementera ett 
effektivt friskvårdsarbete? I denna avslutande teoridel följer en redogörelse för hur 
organisationer kan arbeta med friskvård.  
 
2.3.1 Strategisk struktur 

Halling m.fl. (2002) menar att genom att strategiskt arbeta med hälsa på alla nivåer i 
organisationer från individ till grupp. Kan en strategisk hälsoutveckling öka både den 
individuella hälsostatusen och den samlade prestationsförmågan, vilket skulle innebära en 
ökad livskvalitet för många. Företagens lönsamhet såväl som den generella välfärden skulle få 
positiva effekter av en sådan utveckling. Ett strategiskt friskvårdsarbete bör i första hand 
inrikta sig mot att främja hälsan, samtidigt som det också är det bästa sättet att förebygga 
ohälsa. (Halling m.fl. 2002:18) 
 
Även Winroth och Rydqvist (2008:58) understryker vikten av att arbeta på olika nivåer för att 
lyckas med friskvårdsarbetet och lägger till organisationsnivå utöver grupp- och individnivå. 
På organisationsnivå rör det sig om fyra punkter som bör implementeras. Den första punkten 
handlar om en idé som kan kommuniceras, utvecklas, hållas levande och som omvandlas till 
mål och handlingsplaner som genomförs och följs upp. Den andra punkten handlar om 
organisationen, att det finns tydlighet kring roller, ansvar och mandat samt ett aktivt ledarskap 
som stödjer och deltar i arbetet. Den tredje punkten handlar om kompetens och här krävs 
strategisk kompetens på central nivå och kompetens att översätta tankar och mål till handling 
på det lokala planet. Den fjärde och sista punkten handlar om resurser i form av personal, tid 
pengar och lokaler. På gruppnivå gäller det att gruppen har en gemensam målbild och talar ett 
gemensamt språk. Den sista nivån, individnivån, kan delas in i tre punkter. Den första handlar 
om motivation, vilja och engagemang och här handlar det om att vilja vara delaktig samt 
viljan att ta ansvar. Den andra punkten handlar om kunskap och färdigheter, alltså vad som är 
möjligt. Den tredje och sista punkten beskriver vikten av handling, insikt utan praktiska 
åtgärder förblir ineffektiva. (Winroth & Rydqvist 2008:58f) 
 
Enligt Halling m.fl. (2002) är det viktigt att komma ihåg att ett strategiskt friskvårdsarbete är 
en långsiktig process där man regelbundet följer upp och analyserar effekterna av sina 
friskvårdssatsningar. Vilka förändringar som behöver göras och hur arbetet kan utvecklas 
grundar sig i resultaten från uppföljningarna. I de flesta fall handlar det om 
beteendeförändringar hos medarbetarna och därför är det viktigt att ha tålamod och låta 
processen ta tid. (Halling m.fl. 2002:41) 
 
Berry m.fl. (2010) förklarar att inom organisationer och företag finns det många anställda som 
inte deltar i friskvårdsaktiviteter. Olika anledningar till detta kan vara att anställda hävdar att 
de inte har tid, upplever att de inte får ut något av friskvården, vissa gillar inte att motionera 
eller att en del inte vet vilka olika typer av friskvårdsaktiviteter ett företag erbjuder. Berry 
m.fl. (2010) förklarar även att en del anställda anser att deras hälsa är något som företaget inte 
har att göra med eller att de misstror ledningens motiv med olika friskvårdssatsningar.  
 
2.3.2 Motivation 
Enligt Holt m.fl. (2012) kan motivation delas in i yttre och inre motivation. Yttre motivation 
innebär att incitamenten för att utföra något är kopplade till belöning eller att undvika 
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bestraffning. Inre motivation innebär att incitamenten för att utföra något är kopplade till 
individens egna mål. Att individen gör saker för att den är roligt, tillfredsställande eller 
utmanande. Holt m.fl. (2012) förklarar även att det är bättre att drivas av inre motivation om 
något skall utföras på lång sikt. På kort sikt kan en yttre faktor vara mer användbar 
exempelvis en monetär belöning. (Holt m.fl. 2012:400f) 
 
Motivation är enligt Johansson, m.fl. (2003) den enskilt viktigaste drivkraften, både för 
enskilda individer och för människor i grupp. Motivation är något varje enskild individ skapar 
inifrån sig själva. Ingen annan kan göra en människa motiverad, vare sig ledare, chefer eller 
medarbetare. Däremot kan både ledare och medarbetare skapa förutsättningar för motivation. 
(Johnsson m.fl. 2003:189)  
 
För att en friskvårdssatsning ska bli lyckad är det enligt Halling m.fl. (2002) oerhört viktigt att 
medarbetarna får ordentlig och korrekt information om syftet med friskvårdssatsningen. 
Genom ordentlig information går det att nå fram till och övertyga fler medarbetare, framför 
allt de som är skeptiska.  För att en satsning ska bli framgångsrik är det viktigt med tydliga 
mål och kriterier. Ordentlig information till medarbetarna är en viktig del i att tydliggöra 
målen, belysa vägen till målen och därigenom öka motivationen. (Halling m.fl. 2002:47) 
 
Enligt Halling m.fl. (2002:47f) finns det fem faktorer som har en betydande roll i 
motivationsarbetet för en lyckad friskvård. 
 

1. Inga pekpinnar 
Ett budskap bör presenteras utan pekpinnar, bannor, prat om rätt eller fel eller annat 
som får medarbetarna att känna dåligt samvete över sina levnadsvanor. Ingen mår bra 
av ett dåligt samvete. 
 

2. Nejsägare 
Det finns alltid människor som av en eller annan anledning inte vill vara med. Detta 
beslut måste accepteras. Handlar det om tvång kan satsningen få motsatt effekt och i 
värsta fall leda till ohälsa. 
 

3. Lockbeten 
Det är vanligt med organisationer som använder lockbeten i form av vinster till den 
flitigaste motionären. En risk finns dock i att en del kommer vara aktiva mot sin 
egentliga vilja. Detta kan medföra negativa associationer till aktiviteter hos de 
anställda en lång tid framöver. 
 

4. Chefens roll 
En chef har en mycket stark position som opinionsbildare för hälsoutvecklingen i en 
organisation.  Genom att föregå med gott exempel kan en chef uppmuntra, stötta och 
påverka sina medarbetare att investera i sin livsstil och livskvalitet. Chefen och 
ledningen är normskapande och medarbetarna i en organisation är mer lyhörda för 
chefens agerande än för dennes ord. 

 
5. Utnyttjande av arbetsplatsen 

Genom att bedriva friskvårdssatsningen på arbetsplatsen kan fler anställda lockas att 
delta i aktiviteterna. Medarbetarna påverkas av ett socialt grupptryck från sina 
arbetskamrater och då minskar betydelsen av inre motivation.  
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2.3.3 Hållbar investering 

Svensson m.fl. (2007) menar att personalens delaktighet är en avgörande faktor för att en 
satsning ska vara hållbar. Samtidigt är det svårt att åstadkomma, särskilt i ett längre 
perspektiv. Delaktighet är nämligen tidskrävande och en fråga som behöver ställas är: hur 
mycket och vilka andra projekt och verksamheter väljer de anställda bort? För att ett projekt 
ska kunna fungera praktiskt krävs det att de berörda kan delta utifrån sina förutsättningar utan 
att utvecklingsarbetet kräver för mycket i form av tid och resurser. En avgörande förutsättning 
för delaktighet bland de anställda är att det finns en nytta och ett värde med förändringarna. 
(Svensson m.fl. 2007:36f) 
 
2.3.4 Rationellt beslutsfattande och lönsamhet 

Halling m.fl. (2002) menar att kärnan i all hälsoutveckling är förändring i riktning mot ökad 
hälsa. Det handlar både om en förändring i individers livsstil och om en förändring av den 
organisation som individerna ingår i. Beteendeförändringar sker inte över en natt, det handlar 
i stället om en lång process över tid. Det går inte heller att räkna med att samtliga medarbetare 
ska förändra sin livsstil på ett dramatiskt sätt. Ska organisationen lyckas i friskvårdsarbetet 
krävs en gradvis, dynamisk förflyttning av ett problembeteende till en mer hälsosam situation. 
En del medarbetare kanske aldrig har tänkt tanken att förändra sin livsstil medan andra 
planerar sin förändring noggrant. (Halling m.fl. 2002:52) 
 
När en organisation genomfört en friskvårdssatsning kan det vara lämpligt att utvärdera och se 
om satsningen gett önskade effekter. Halling m.fl. (2002) menar att en utvärdering görs för att 
organisationen ska se om de nått upp till de mål som sats upp för friskvårdssatsningen.  
Målformuleringen är a och o för att organisationen ska kunna göra en givande utvärdering. En 
avgörande faktor för en lyckad friskvårdssatsning är lönsamheten eller om det finns behov av 
att förändra den. (Halling m.fl. 2002:89) 
 
Enligt Svensson m.fl. (2007) är skälet till utvärderingen att ta reda på om en viss åtgärd gör 
någon skillnad. Utvärderingen bör göras på ett systematiskt och genomtänkt sätt där syftet är 
att göra en bedömning av en aktivitet, åtgärd, program eller produkt. En utvärdering kan göras 
internt eller externt där den externa utförs av fristående uppdragsgivare i form av forskare 
eller konsulter. Den interna utvärderingen är i huvudsak inriktad på att följa upp olika 
aktiviteter eller insatser i verksamheten medan den externa ger en mer övergripande bild med 
fokus på kvalitet och resultat av olika program. En utvärdering som utformas i samråd med 
användare ökar möjligheten för den kunskap som tas fram kommer till nytta. Användare kan 
vara allt från finansiärer, chefer, personal och fackliga organisationer till myndigheter och 
politiker. (Svensson m.fl. 2007:77) 
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3 Metod  
I detta kapitel följer en redogörelse för den metod som valts. Därefter förklaras hur 
intervjuguiden utformades, vart undersökningen genomfördes samt hur urvalet skedde. Vidare 
förklaras hur datamaterialet analyserats. Kapitlet avslutas med en redogörelse kring 
reliabilitet och validitet samt de etiska aspekterna. 
 
3.1 Val av metod 

Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man skall skriva om och hur 
man ämnar behandla ämnet (Ejvegård 1996:29). Undersökningens syfte har gjort att vi valt att 
utföra en kvalitativ intervju som undersökningsform för att samla in data. Syftet med en 
kvalitativ intervju är enligt Patel och Davidsson (2011:82) att upptäcka och identifiera 
egenskaper och beskaffenheten hos något, exempelvis den intervjuades livsvärld eller 
uppfattningar om något fenomen. Patel och Davidsson (2011:82) beskriver en kvalitativ 
intervju som ett samtal mellan en intervjuare och en intervjuperson där intervjuaren belyser ett 
forskningsproblem genom att ställa frågor utifrån sitt syfte.  
 
Då vi valde undersökningsform var tanken att kunna ge läsaren detaljrika beskrivningar och 
en bättre förståelse av det tolkade, så kallade ”thick descriptions” (Patel & Davidsson 
2011:83f). Patel och Davidsson (2011) nämner två aspekter av en kvalitativ intervju som ger 
en utförlig bild av de intervjuades livsvärld. Allmänna och vardagliga företeelser kan leda till 
nyanserade beskrivningar i den intervjuades livsvärld samtidigt som det speciella kan lyftas 
fram genom att fokusera på det som snarast är undantag (Patel & Davidsson 2011:83). Vår 
önskan var att få de intervjuades syn på relevanta begrepp för att sedan komparativt studera 
om och hur de hänger samman med de andra intervjuade. I uppsatsen har vi utgått från ett 
induktivt arbetssätt vilket Patel och Davidsson (2011:23) förklarar som att följa upptäckandets 
väg. Att utifrån insamlad data, det vill säga empirin, formulera och förankra det i teorier.  
 
Vi valde att använda oss av halvstrukturerade intervjuer i vår undersökning. Lantz (2007:33) 
beskriver en halvstrukturerad intervju som frågeområden i en bestämd ordning och inom 
dessa följdfrågor med en kombination av öppna och fasta svar. För att få en bred blid om 
intervjupersonernas uppfattning ville vi att de skulle svara med egna ord vilket medför en 
mindre grad av strukturering (Patel & Davidsson 2011:81). Vi valde att i huvudsak ställa våra 
frågor i en bestämd ordning vilket också medförde en relativt hög grad av standardisering 
(Patel & Davidsson 2011:81). I de fall frågorna inte ställdes i bestämd ordningsföljd var det 
till förmån för ett bra ”flow” genom intervjuerna i syfte att skapa ett ömsesidigt förtroende 
mellan intervjuaren och intervjupersonen. Det innebär att vid dessa tillfällen åstadkoms en 
lägre grad av standardisering. Detta gav oss möjligheten att hoppa mellan frågor i 
intervjuguiden då en intervjuperson gett ett utförligt svar på flera frågor fast endast en fråga 
från intervjuguiden ställdes. I relation till detta så uppfattar vi en spontan och naturlig 
information som mer öppen och sann. Trost (2010:40) förklarar att en kvalitativ undersökning 
har hög grad av strukturering om forskaren vet vad denne vill fråga om och alla frågor handlar 
om just det ämnet. Vi anser att vår undersökning håller en viss grad av hög strukturering då vi 
vet vad vill undersöka samt att våra frågor speglar området friskvård.  
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3.2 Intervjuguide 

Innan intervjuerna genomfördes skapades två intervjuguider, en för arbetstagarperspektivet 
och en för arbetsgivarperspektivet (se bilaga 2 & 3). Valet av två intervjuguider grundar sig i 
uppsatsen syfte och som dessutom inleder de bägge intervjuguiderna. För att begreppet 
friskvård skulle uppfattas på ett likartat sätt av alla intervjupersoner valde vi även att inleda 
med en definition av friskvård. Genom att definiera ett begrepp kan dess innehåll och omfång 
tydliggöras (Lantz 2007:50). Både syftet och definitionen framfördes muntligt innan 
intervjufrågorna tog vid. 
 
Intervjuguiderna inleder med frågor som kan vara betydelsefull bakgrundsinformation, så 
kallade bakgrundsvariabler. I vårt fall handlade bakgrundsfrågorna om intervjupersonens 
ålder och antal år inom företaget. Frågor av faktakaraktär beskriver Lantz (2007:58) som 
enkla att svara på, vilket ofta gör att intervjuare och intervjupersonen under inledningen kan 
skapa ett klimat som intervjusituationen kräver. 
 
Efter de inledande bakgrundsfrågorna följer de öppna frågorna som på ett övergripande sätt 
tar upp vårt ämnesområde. Som grund till frågorna ligger vår frågeställning och teoretiska 
referensram. Utifrån de mest framträdande delarna i den teoretiska referensramen har 
konkreta och öppna frågor skapats i en strukturerad ordning. Området hälsa förklaras i de 
inledande frågorna som därefter följs av frågor som speglar området friskvård. Den senare 
delen av intervjuguiden speglar området organisationens friskvårdsarbete. Till varje enskild 
fråga finns dessutom följdfrågor i syfte att eventuellt förstå och tydliggöra respondentens svar. 
Intervjuguiden avslutas med öppna frågor om eventuella funderingar eller tillägg från 
respondenten. För att ytterligare säkerställa att intervjuguiden speglade undersökningens syfte 
och frågeställning lät vi vår handledare ganska intervjuguiden och komma med synpunkter. 
 
3.3 Urval  

Efter att ha valt en kvalitativ metod med halvstrukturerade intervjuer var det dags att boka in 
möten för intervjuerna. Vi hade tagit reda på och valt ett företaget som vi visste arbetade med 
friskvård och dessutom vunnit ett pris. Vi gjorde alltså ett strategiskt urval. Ett strategiskt 
urval innebär att forskaren söker variation i urvalet (Trost 2010:138f). I vårt fall sökte vi 
variation genom att försöka hitta olika personer för undersökningen där både arbetsgivaren 
och arbetstagarna representerades.  
 
När vi tog kontakt med företaget så ville de först ha ett möte där vi skulle presentera vår ide 
om att skriva c-uppsats hos dem. Vid mötet deltog vår kontaktperson, personalchefen och en 
HR-businesspartner och vi enades om att företaget skulle välja ut personer till 
undersökningen. Vi accepterade det då vi upplevde att detta var det enda sättet att få möjlighet 
att skriva uppsatsen på arbetsplatsen. Av de sex personer som intervjuades representerade två 
stycken arbetsgivarsidan i form av personalchefen samt företagssjuksköterska. Av de fyra 
som representerade arbetstagarsidan var tre av de fyra så kallade friskvårdsambassadörer. Vi 
var dock medvetna om att arbetsgivaren kan ha valt ut de personer som de anser ge den mest 
korrekta bilden av hur företaget bedriver sitt friskvårdsarbete. Trost (2010:140) menar att en 
av riskerna är att de som ska hjälpa till är alldeles för hjälpsamma i sådan mening att de 
försöker styra urvalet så att vi ska få ”intressanta” personer att intervjua eller sådana som ”har 
åsikter” eller ”är kunniga”. Dock kände vi på mötet att representanterna för företaget förde ett 
bra resonemang om vilka individer som kunde passa i undersökningen för att få en så bred 
bild som möjligt av de vi avser undersöka.  
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Med tanke på vårt syfte och givna tidsaspekter föll valet på att genomföra sammanlagt sex 
intervjuer. Fler intervjuer hade gett ett svårhanterligt material som hade varit svårt att 
överblicka och få grepp om. Trost (2010:144) understryker att ett fåtal väl utförda intervjuer 
är mycket mer värda än ett flertal mindre väl utförda och att det är kvaliteten som ska sättas 
främst tillsammans med etiken. 
 
3.4 Genomförande av intervjuer 

Alla intervjuer genomfördes hos det valda företaget. Vår kontaktperson hade bokat upp sex 
stycken personer som intervjuades efter ett fast schema med god tidsmarginal. Samtliga 
intervjuer skedde under en och samma dag. Vår kontaktperson hade även gjort ett gediget 
jobb och bokat upp ett konferensrum som vi fritt kunde disponera under dagen. Tre av 
intervjuerna genomfördes i detta konferensrum och tre intervjuer hos personer i deras 
arbetsrum. Anledningen till att tre intervjuer utfördes i intervjupersonernas respektive 
arbetsrum var helt enkelt för att de önskade att intervjun skulle ta plats där.  
 
Lantz (2007:73) förklarar att den rumsliga utformningen är av betydelse för det sociala 
samspelet. Därför lades vikt vid att sitta i utrymmen som skapade en trygg och lugn miljö utan 
störande moment som exempelvis ringande telefoner eller störningsmoment från 
arbetskollegor. Efter att intervjupersonen valt en plats att sitta vid, satte vi oss ned på motsatt 
sida bordet. Ett avstånd skapades mellan oss intervjuare i syfte att sitta mer utspridda runt 
bordet för att intervjupersonen förhoppningsvis skulle känna sig mindre iakttagen och mer 
bekväm.  
 
Därefter fick varje enskild intervjuperson en kort presentation om vilka vi var samt vårt syfte 
med undersökningen. Ihop med syftet följde en muntlig förklaring om vår definition av 
begreppet friskvård. Innan intervjun påbörjades fick intervjupersonen läsa igenom ett 
introduktionsbrev innehållande etiska aspekter, dokumentation, rätten att ställa frågor samt att 
deltagandet var frivilligt i syfte att få dem trygga och skapa förståelse om undersökningens 
utformning (se bilaga 1). Föregående resonemang förklaras ytterligare under etiska aspekter 
avsnitt 3.7. Detta gjordes för att samtalet mellan oss och intervjupersonerna inte skulle 
komma att störas av det som Lantz (2007:67f) förklarar som omgivande faktorer. Dessa 
omgivande faktorer kan exempelvis vara tiden, antal frågor och hur dokumentationen går till. 
Vidare förklarar Lantz (2007:72) att den inledande fasen är betydelsefull för intervjuprocessen 
eftersom det är här relationen upprättas mellan intervjuare och intervjupersonen. Därför lades 
stor vikt vid att ge en genomgående förklaring till intervjupersonen i syfte att uppnå ett gott 
samspel.  
 
När intervjupersonerna kände sig beredda startade intervjun. Intervjuerna dokumenterades 
genom inspelning på våra mobiltelefoner. Detta gjordes för att, precis som Lantz (2007:74) 
menar, underlätta databearbetningen samt i efterhand kunna bedöma intervjuernas kvalité. Vi 
enades om att en av oss skulle leda alla sex intervjuerna vilket i huvudsak innebar att ställa 
frågor och följdfrågor. Den andre personen utförde mindre dokumentation och ställde 
nödvändiga följdfrågor som ibland hade missats av den som ledde intervjun. Intervjuerna 
varade mellan 25 minuter upp till en timme.  
 
Vid en del intervjuer gav intervjupersonen så pass uttömmande svar att flera frågor blev 
besvarade samtidigt. Andra intervjupersoner gav kortare svar vilket ledde till att fler 
följdfrågor ställdes. Till exempel vid frågor som ” Hur ser du på din motivation att delta i 
friskvårdsarbetet genom till exempel tävlingar och belöningar?” har en del personer svarat 
djupgående på vad som i allmänhet motiverar dem att delta i friskvårdsaktiviteter, aktiviteter 
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på fritiden och hur de upplever att motivationen förändras genom tävlingar och belöningar. 
Andra har mer svarat att de inte upplever någon förändring av motivationen genom tävling 
eller belöning. Vid de tillfällena har fler följdfrågor ställs som ”varför är det så?” eller ”vad 
påverkar din motivation istället”.  
 
Varje intervju avslutades med att intervjupersonen fick frågan om de själv hade några frågor 
eller undrade över något. Intervjupersonernas mejladresser efterfrågades för att de på ett 
enkelt sätt skall kunna ta del av uppsatsen. Slutligen frågades intervjupersonen om hur de 
tyckte att intervjun hade gått tillväga. Ibland skedde ett mindre samtal kring upplevelsen av att 
intervjuas, vilket vi upplevde som tillfredsställande för både oss och intervjupersonen. Efter 
varje intervju fördes en intern diskussion mellan oss intervjuare om vad som var bra, vad som 
var dåligt samt vad som kunde förbättras till nästa intervju. 
 
3.5 Databearbetning 
Materialet har i huvudsak analyserats genom ett arbetssätt där frågeställningen har besvarats 
utifrån den teori vi valt. Vår teori innehåller tre övergripande områden som är hälsa, friskvård 
och friskvårdsarbetets organisation och bemanning. Dessa har också varit utgångspunkter då 
det transkriberade materialet har analyserats samt att tillhörande underkategorier från teorin 
också förekommer i analysen. Vårt tillvägagångssätt kan sägas ha präglats av det som Lantz 
(2007:110) förklarar att kategorier och dimensioner kan skapas för att avspegla datamaterialet 
ur en innehållslig synvinkel. Dessa kategorier och dimensioner kan vara beskrivande i sitt 
syfte vilket då leder till att en analys blir överskådlig (Lantz 2007:110). Vår analys har alltså 
präglats av den avsedda meningen med undersökningen och kan sägas ha ett mer förklarande 
förhållningssätt till undersökningsmaterialet. Svaren från undersökningsmaterialet har 
jämförts med varandra för att få en förklarande bild av hur arbetsgivaren och de anställda 
definierar hälsa. varför och på vilket sätt företaget använder sig av friskvårdssatsningar samt 
hur dessa upplevs av de anställda. 
 
3.6 Reliabilitet och validitet 

Patel och Davidsson (2011:103) förklarar traditionellt sätt att reliabilitet innebär att en 
mätning av exempelvis ett fenomen, ämne eller område inte utsätts för slumpinflytande och 
håller hög grad av standardisering. Trost (2010:132) förklarar att vid en kvalitativ 
undersökning är det just förändring och olika processer som intervjuaren skall vara intresserad 
av. Att kvalité inom kvalitativa studier omfattar hela forskningsprocessen. Trost (2010:132) 
förklarar att intervjupersonen inte skall ses som statisk och stabil i sina åsikter eller beteenden. 
Det handlar alltså enligt författaren om att få fram individens unika tolkning eller föreställning 
av något. Författaren förklarar att alla individer tolka saker olika och därför innehåller vår 
intervjuguide övergripande frågor som kan kompletteras med mer specifika följdfrågor. 
Följdfrågor användes i olika stor omfattning och särskilt i de fall där vi ansåg att en person 
tolkat en fråga annorlunda. Därför har vi också varit medvetna om att en och samma fråga i 
intervjuguiden i sin tur kan ge sex stycken helt olika svar, vilket inte ses som låg 
tillförlitlighet.  
 
Trost (2010:132) anser att intervjuare inte skall tro att de uppnått förståelse för något förrän de 
är absolut säkra och även kontrollerat sig själva. Därför ställdes en rad olika följdfrågor samt 
att intervjuerna dokumenterades för att i efterhand kunna identifiera eventuella fel som kan ha 
uppstått under intervjuerna. Valet av dokumentation motiveras även genom att fullt fokus då 
kunde läggas på samtalet och även uppmärksamma svar som kan leda till att relevanta 
följdfrågor ställdes. Lantz (2007:74) förklarar att denna typ av dokumentation ibland kan leda 
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till att en intervjuperson känner sig olustig eller obekväm och på så sätt blir mer förtegen. 
Genom att i större utsträckning kunna visa intervjupersonen ögonkontakt och närvaro ansågs 
därför möjligheten till en tryggare och avslappnas känsla hos intervjupersonen öka avsevärt. 
Därmed upplevde vi att personerna till stor del vara sanna i sina svar och därför kan kvalitén i 
detta avseende anses vara god.  
 
Kvale och Brinkman (2009:178) anser att ledande frågor bör undvikas då detta kan resultera i 
att intervjupersonen ger svar som denne egentligen inte tycker eller känner. Författarna anser 
att intervjupersonen kan ge de svar som denne tror att intervjuaren vill höra. Vissa av våra 
frågor i intervjuguiderna är mer strukturerande än andra. Till exempel frågorna 14 och 17 i 
intervjuguiden som är avsedd för arbetstagarna håller hög grad av struktur. Vi är alltså 
medvetna om att en del frågor och följdfrågor som ställts kan ses som ledande. Detta har dock 
gjorts som en medveten del av intervjutekniken i syfte att styra samtalet till att ta upp olika 
områden i vår teori som är kopplade till vår frågeställning. Inte få intervjupersonerna att svara 
på ett önskvärt som denne egentligen inte känner eller tycker gällande exempelvis hur mycket 
de tränar, hur de definierar hälsa eller hur de upplever olika friskvårdssatsningar.  
 
Utifrån vår position som intervjuare är vi medvetna om det som Hayes (2000:114) förklarar 
som intervjuareffekt. Att en intervjuare omedvetet kan sända ut kroppsspråk och 
ansiktsuttryck som intervjupersonen uppfattar. Detta kan leda till att intervjupersonen 
uppfattar en omedveten signal från intervjupersonen efter en ställd fråga och därmed svarar på 
ett sätt som de upplever är mer socialt önskvärt. Även om ämnet friskvård kan ses som 
neutralt är vi ändå medvetna om att intervjupersonerna kan relatera begreppet friskvård till 
hur mycket dem själva tränar, hur de uppfattas som personer eller till sina fysiska attribut och 
svara socialt önskvärt. Trots att en av oss tidigare utfört intervjuer i ett projekt för barn och 
ungdomsförvaltningen i Kils kommun kan båda ändå sägas vara noviser inom området. 
Därför har vi varit medvetna om att en del omedvetna brister kan ha förekommit då vi utförde 
vår undersökning.  
 
Innan intervjuerna genomfördes utfördes en pilotintervju på en individ för att testa 
intervjuguiden som var avsedd för arbetstagarperspektivet. Lantz (2007:60) förklarar att 
personen som intervjuas bör tillhöra samma kategori av människor som senare skall 
intervjuas. Detta scenario var för oss svårt att följa och vi utförde en testintervju på en person 
som har en fast anställning vid ett stort företag i Sverige. Intervjupersonen var medveten om 
att det var en testintervju och kom med positiv feedback vad det gäller innehåll och upplägg 
av intervjuguiden. Anledningen till att endast en pilotintervju genomfördes var att vi inte 
lyckades hitta någon individ med personalansvar där vi kunde testa intervjuguiden som var 
avsedd för arbetsgivarsidan. Då frågorna i intervjuguiden för arbetstagarsidan i stort sett har 
samma upplägg som de i arbetsgivarsidan ansåg vi att stor del av den feedbacken vi fick även 
gick att överföra på intervjuguiden för arbetsgivarsidan som inte testades.  
 
Svensson och Starrin (1996:209) förklarar att validitet är ett tvetydigt begrepp inom det 
kvalitativa forskningsområdet då det syftar till att oftast gälla kvantitativa metoder. Trost 
(2010:133) anser ändå att ett traditionellt synsätt på validitet går att anamma inom det 
kvalitativa forskningsområdet gällande att undersöka det man avser undersöka. Då vi utformat 
vår intervjuguide utefter undersökningens syfte, frågeställning och teoridel anser vi att 
kvalitén i denna bemärkelse kan anses god. Tidigare i metodkapitlet har ett resonemang förts 
kring valet av kvalitativ metod och vi anser att syftet med det kvalitativa metodvalet också är 
uppfyllt. Genom att i huvudsak analysera datamaterialet utifrån teorin samt i en viss 
utsträckning använda ett grounded theory-inspirerat arbetssätt anser vi att frågeställningen har 
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besvarats. Vi fick även ta del av olika policydokument från arbetsgivarrepresentanterna som 
vi sedan kritiskt granskat med intervjupersonernas svar. Detta anser vi har höjt kvalitén på 
undersökningen. Vi har alltså kunnat framställa en utförlig förklaring kring fenomenet 
friskvård. Till viss del kan vi framställa olika uppfattningar från intervjupersonerna gällande 
företeelser, begrepp eller åtgärder kring friskvårdssatsningar och hälsa, vilket är syftet med en 
kvalitativ metod. Därför kan undersökningen sägas uppfylla det som Trost (2010:133) 
förklarar om att undersöka det man avser undersöka.  
 
Vi har varit noga med att inte läsa mellan raderna i vårt undersökningsmaterial då risken finns 
enligt Trost (2010:152) att man kan dra för hastiga slutsatser. Först analyserade vi det 
transkriberade materialet individuellt och sedan jämförde vi våra individuella tolkningar och 
noteringar kring intervjupersonernas svar för att en starkare och mer övergripande tolkning av 
materialet. 
 
Anledningen till den låga förekomsten av kritiska perspektiv i analys- och resultatdelen kan 
kopplas samman att arbetsgivaren tilläts att välja ut deltagare till undersökningen. De 
anställda som intervjuades hade över lag en mycket positiv inställning till företagets 
friskvårdssatsningar. Trots att vi försökte ställa en rad följdfrågor för att nå kritiska perspektiv 
var många gånger dessa försök fruktlösa.  
 
3.7 Forskningsetiska ställningstaganden 

När vi genomfört undersökningen har vi beaktat de forskningsetiska principer som 
Vetenskapsrådet (1990) rekommenderar. Enligt forskningsrådet (1990) har ett samhälle och 
dess medlemmar ett berättigade krav på att om forskning bedrivs, skall den inriktas på 
väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet. Ett krav benämns som forskningskravet och 
innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och metoder förbättras. Samtidigt 
har samhällets medlemmar ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn i till exempel sina 
livsförhållanden. Ett annat krav benämns som individskyddskravet och är den självklara 
utgångspunkten för forskningsetiska överväganden och innebär att individer inte får utsättas 
för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. (Vetenskapsrådet 1990:5) 
 
Genom att ha välarbetade frågor som håller hög kvalitet och dessutom har prövats i en 
pilotintervju måste forskningskravet antas vara i beaktning. Vidare har individskyddskravet 
beaktats genom att respondenterna inte har utsatts varken fysisk eller psykisk skada och inte 
heller blivit förödmjukade eller kränkta. Det huvudsakliga individskyddskravet kan emellertid 
delas in i fyra olika delar; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet 1990:6) 
 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda om den aktuella 
forskningens syfte (Vetenskapsrådet:1990:7). Vi började varje intervju med presentera oss 
och berätta var vi kom ifrån. Vidare redogjorde vi muntligt för undersökningens syfte och hur 
den skulle genomföras. Slutligen informerade vi om antalet frågor och ungefär hur lång tid 
intervjun skulle ta.   
 
Samtyckeskravet innebär att varje deltagare har rätt att själva bestämma om, hur länge och på 
vilka villkor de medverkar i undersökningen (Vetenskapsrådet 1990:9f). Förutom muntlig 
information om deltagandet lämnades också ett följebrev (se bilaga 3) med information om att 
deltagandet var helt frivilligt och att det fanns möjlighet att avstå från att svara på frågor 
alternativt avbyta intervjun helt. Vi frågade också om godkännande för inspelning med 
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mobiltelefon. Det har inte funnits några som helst avsikter att på något sätt tvinga eller förmå 
en intervjuperson att delta mot sin vilja. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om undersökningens deltagare ska ges största 
möjliga konfidentialitet och att personuppgifter ska förvars på ett sådant sätt att obehöriga inte 
kan ta del av dem (Veteskapsrådet 1990:12). Uppgifter om undersökningens deltagare har 
endast hanterats av författarna till uppsatsen. Inga namn förekommer i uppsatsen utan endast 
beteckningarna arbetsgivarrepresentant, arbetstagarrepresentant eller intervjuperson. Detta för 
att spårbarheten skall vara låg. Efter att uppsatsen har blivit granskad och godkänd kommer 
allt material att förstöras.  
 
Nyttjandekravet innebär att alla uppgifter som är insamlade endast får användas för 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet 1990:14). All insamlad information kommer endast 
användas i forskningssyfte och ingenting annat. Det har aldrig funnits några avsikter att på ett 
felaktigt sätt utnyttja uppgifterna som mottagits i undersökningen.   
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4 Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras och redovisas undersökningens resultat som återberättas med hjälp 
av den teoretiska referensramen. I kapitlets första del behandlas området hälsa. I en andra 
del behandlas friskvård. Kapitlet avslutas med friskvårdens organisation och bemanning.  
 
4.1 Hälsa 
Nedan följer en redogörelse för hur arbetstagarrepresentanterna och 
arbetsgivarrepresentanterna definierar begreppet hälsa. Vad arbetsgivaren ser som en 
hälsosam person och hur man bedriver sitt friskvårdsarbete utefter synen på hälsa. Till sist 
förklaras olika faktorer som påverkar hälsan.  
 
4.1.1 Arbetstagarrepresentanternas definition av begreppet hälsa och hälsosam person 
Något som det tidigare redogjorts för i teorikapitlet är att det finns en rad olika definitioner på 
hälsa. Uppfattningen av vad hälsa är kan även ses som subjektiv och därför skilja sig åt från 
individ till individ. Detta tycks också vara fallet hos både arbetsgivare och arbetstagare i vår 
undersökning.  
 
Arbetstagarna har i sina definitioner en bred men varierande syn på hälsa och vad som är en 
hälsosam person. Ingen av de anställdas syn på hälsa kan kopplas samman med WHO:s 
hälsodeklaration från 1946 där hälsa ses som ett idealtillstånd av fullständigt psykiskt, fysiskt 
och socialt välbefinnande. Det kan ses som ett gott tecken då vi ser denna definition som 
något orealistisk sett till kravet på fullständigt välbefinnande. Synen hos de anställda kan 
istället kopplas ihop med WHO:s utvecklade hälsodeklaration från 1993 där hälsa istället ses 
som en resurs för att nå olika mål i livet. Hälsa som resurs kan enligt de anställda vara både 
psykiskt och fysiskt vilket tydliggörs genom resonemangen ”hälsa är sunt leverne och 
välmående både psykiskt och fysiskt, och ha en balans i tillvaron” eller ”ja det är nog i den 
sitsen jag är nu att må så bra som möjligt både psykiskt och fysiskt”. Dessa två definitioner 
om olika typer av hälsa kan kopplas samman med Winroths och Rydkvists (2008:18) 
resonemang om fyra olika dimensioner av hälsa. Vi upplever att de anställda har en god 
kunskap kring de psykiska och fysiska dimensionerna av hälsa. Att de är medvetna om att det 
uppstår en rad positiva effekter genom att vara fysiskt aktiv. Det stöds genom resonemanget 
”det är viktigt att ta vara på sig själv med rörelse och aktiviteter för det leder ju till att man får 
bättre blodtryck och förhindrar fetma och sådana saker”. Kring den psykiska dimensionen av 
hälsa råder det också god medvetenhet, vilket stöds genom en annan intervjupersons 
resonemang ”att man är nöjd med hur saker och ting är och inte är stressad och tar hastiga 
beslut i vardagen”.  
 
Vad vissa av de anställda inte tycks vara medvetna om eller inte tänkt på när de svarar på 
frågorna är betydelsen av en annan dimension av hälsa nämligen den sociala. Social hälsa 
handlar enligt Winroth och Rydkvist (2008:76) om mellanmänskliga relationer och att hälsa 
utvecklas på den goda arbetsplatsen eller genom ett välfungerande socialt nätverk exempelvis 
genom goda arbetskamrater. Detta kan kopplas samman med följande resonemang där de 
anställda upplever att man träffar nya människor genom företagets prova-på aktiviteter. Det 
gör dem glada vilket vi anser har en betydande positiv inverkan på deras hälsa vilket bekräftas 
genom resonemanget 
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/…/ jag anordnade en flugbindningskurs i fiske för några år sedan och efter det så har folk 
på olika ställen på fabriken börjat och heja, som jag heller aldrig tidigare hejat på. Man 
hejar på dom och pratar lite fiske med dom nu så det är väldigt kul. Det känns faktiskt 
jätteroligt att det blir så. 
 

Det händer alltså någonting nytt i den sociala kontexten på fabriken som intervjupersonerna 
ofta upplever som rutinorienterad. Då en stor del av intervjupersonerna svarar att de ofta 
umgås med dem i sitt eget skiftlag eller avdelning. Winroth och Rydqvist (2008:76) förklarar 
att i interaktion med människor främjas en positiv självbild, tillhörighet, meningsfullhet, 
självförtroendet samt att en positiv syn på andra människor utvecklas. Genom prova-på 
aktiviteterna träffar individerna alltså nya människor från andra avdelningar på arbetsplatsen 
och kan knyta nya kontakter. På så vis utökas också deras sociala nätverk. Intervjupersonerna 
förklarar att de känner en ökad tillhörighet till arbetsplatsen, att de har goda arbetskamrater på 
flera avdelningar på fabriken och får en positiv syn på andra människor. Dessa 
intervjupersoner uppfyller alltså kriterier som enligt Winroth och Rydqvist (2008:76) kan vara 
starkt bidragande till att ohälsa inte utvecklas. 
 
En av de anställda har en god definition på begreppet hälsa och djupgående syn på vad som är 
en hälsosam person.  
 

Hälsa är ju hur man mår skulle jag vilja säga, och då är det både psykiskt och fysiskt. 
Man kan vara överviktig och må bra för det. Man kan vara väldigt mager och vara frisk. 
Hälsa är lite frisk, men behöver inte vara sund. /…/ en hälsosam person behöver inte vara 
fysisk aktiv människa utan det kan vara en glad människa. En som har balans mellan 
arbetslivet, privatlivet och sig själv, och mår bra. Att det är som kugghjul som kuggar 
ihop med varandra och är unikt för individen, det är en hälsosam person för mig.  

 
Detta ser vi som ett ytterst välutvecklat resonemang med en god förståelse om att hälsa är 
någonting individuellt som skiljer sig från individ till individ. Personens resonemang kan 
kopplas samman med Ljusenius och Rydqvists (2001:63) modell över hälsokorset och dess 
dimensioner. Resonemanget bekräftar författarparets teori om att dimensionen sjuk – frisk kan 
kopplas samman med den kroppsliga hälsan. Dimensionen må bra – må dåligt kan kopplas 
samman med den upplevda hälsan. Intervjupersonen påpekar att en individ kan vara väldigt 
mager men ändå vara frisk vilket tydligt verifierar Ljusenius och Rydqvists (2001:64) 
resonemang om att en person kan befinna sig i sektion A i modellen men trots detta uppleva 
hälsa.  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
  
Figur 3. Hälsokorset och dess dimensioner omarbetad av oss själva (Ljusenius & Rydqvist, 2001:63). 
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Personen som även är friskvårdsambassadör har en mycket god förståelse för att hälsa skiljer 
sig från individ till individ. Intervjupersonen har således en bred förståelse för att olika 
friskvårdssatsningar behöver anordnas för att skapa förutsättningar för hälsa för alla anställda 
på arbetsplatsen.  
 
4.1.2 Arbetsgivarrepresentanternas definition av hälsa och en hälsosam anställd 
Arbetsgivarrepresentanterna har emellertid en mer övergripande definition på vad hälsa är och 
vad de uppfattar som en hälsosam anställd. 
 

Hälsa är att man mår gott, både psykiskt och fysiskt. Att kunna utföra förekommande 
arbetsuppgifter i arbetet. Att man skall kunna trivas och göra det man vill på sin fritid. Att 
ha ett bra allmäntillstånd. Det är hälsa för mig.  
 
Det finns ju många olika definitioner av hälsa förstås och du tar mig lite på sängen, jag 
har ingen färdig definition. Det finns ju så många olika definitioner och den första jag 
kommer att tänka på är WHO:s definition av hälsa. Nu kan jag inte den exakt i huvudet 
men det är inte bara blott en frånvaro av sjukdom och symptom utan något mycket större 
än så. Den tycker jag är mycket bra.  

 
Företaget har ingen uttalad definition av begreppet hälsa. Genom att koppla ihop ovanstående 
citat med Nordenfelts (1994:74) tankar om ett holistiskt perspektiv på hälsa klarnar bilden om 
varför företaget och arbetsgivarrepresentanterna väljer att ha en sådan övergripande definition 
på hälsa och vad en hälsosam anställd är. Nordenfelt (1991:74) förklarar att det är individens 
egna upplevelser och erfarenheter kring hälsa som avgör huruvida man ser på begreppet. Då 
alla vi människor är olika och har olika intressen, tycke och smak så leder detta till att 
människor också har olika syn på hälsa. Därför kan en uttalad definition av hälsa från 
företagets sida vara tilltalande för en anställd men ses som kategoriserande av en annan. 
Kopplas ovanstående citat ihop med Nordenfelts (1991:76) tankar om ett biologiskt synsätt på 
hälsa klarnar bilden ytterligare varför företaget inte har någon uttalad definition på hälsa. En 
sådan definition på hälsa kan leda till risken att anställda som inte ”passar” in på definitionen 
kan ses som avvikande från en normalbild. Dessa personer anses då vara vid ohälsa och ett 
vanligt synsätt i vårt samhälle är att ohälsa skall botas. Men hur botas en frisk person som 
anses vara sjuk? Det kan alltså bli problematiskt för en organisation att utifrån en definition 
riskera att få en indelning i hälsosamma och ohälsosamma personer. Där majoriteten av de 
ohälsosamma personerna sannolikt är hälsosamma.  
 
Själva grundtanken med friskvårdsarbetet är Ljusenius och Rydqvist (2001:104f) att 
förebygga ohälsa efter var och ens bästa förmåga. Därför ställer vi oss frågande till företagets 
möjligheter att systematiskt kunna förebygga ohälsa på arbetsplatsen när det inte finns någon 
uttalad definition på vad hälsa är. Om det inte finns en uttalad definition på vad hälsa är hur 
skall då företaget veta vad ohälsa är? Vi anser att när företaget erbjuder friskvårdsaktiviteter 
så sänder de också ut indirekta signaler på vad hälsa är.  
 

/…/ i år har vi tänkt att jobba lite annorlunda. Vi skall försöka ro ihop två projekt och 
jobba lite mer med olika teman. Under året skall vi försöka ha ett tema kring kost på 
våren och ett tema kring motion på hösten. (Arbetsgivarrepresentant) 

 
Genom att satsa på dessa två teman sänder företaget ut signalerna att hälsa kan vara av en mer 
fysisk dimension som att äta bra och motionera. Individer som inte sköter sin kost eller 
motionerar kan då uppleva att de ses som ohälsosamma ur företagets synvinkel. Dock 
erbjuder företaget en rad olika alternativ av både den psykiska och sociala dimensionen på 
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hälsa i sitt friskvårdsarbete. Det innebär att företaget sänder ut signaler att de har ett brett 
perspektiv på hälsa trots att de väljer att inte definiera begreppet hälsa.  
 
Vi tolkar att arbetsgivarrepresentanterna och de anställda i viss mån har en gemensam syn på 
vad hälsa är. De delar synen att hälsa är både psykiskt och fysiskt välbefinnande. De anställda 
har dock en bredare syn på hälsa gentemot arbetsgivarrepresentanterna och anser att en 
persons hälsa är unikt för den individen. Arbetsgivarrepresentanterna är mer övergripande i 
sina definitioner och kopplar samman hälsa med att kunna utföra arbetsuppgifter och trivas på 
fritiden. I arbetsgivarens policydokument framgår det att ”friskvårdsarbetet ska utgå från det 
friska hos medarbetarna och aktiviteter som främjar en god hälsa skall erbjudas”. Detta 
synsätt kan kopplas ihop med det som Antonovsky (2005:16) förklarar som det salutogena. 
Fokus sker alltså kring det som håller individer friska. Vi anser att i ju högre utsträckning 
arbetsgivaren och anställda har en delad uppfattning om vad hälsa är desto enklare kommer 
det vara att kunna bedriva ett systematiskt friskvårdsarbete som främjar hälsa på 
arbetsplatsen.  
 
4.1.2 Hur anställda tar ansvar för sin hälsa 

Det finns enligt Winroth och Rydqvist (2008:18) oändligt många faktorer som påverkar vår 
hälsa. Det finns faktorer som vi själva kan styra över som hur mycket vi rör på oss eller vad vi 
stoppar i oss. Till sådana faktorer som vi inte kan styra över som ålder eller arv. Winroth och 
Rydqvist (2008:21) förklarar att en människas levnadsvanor och livsstil har stor betydelse för 
hälsan.  
 
Alla intervjupersoner utför någon form av fysisk aktivitet där allt från cykla till jobbet, 
rehabiliteringsträna eller att hugga åtta kubikmeter ved ingår. Majoriteten av 
intervjupersonerna svarar också att de försöker att leva hälsosamt genom att tänka på kosten 
och sömnen. Intervjupersonerna kan därför sägas ha goda levnadsvanor som främjar deras 
hälsa. En intervjuperson sticker ut från mängden och är mer extrem i sina levnadsvanor som 
verkar kretsa kring träning. Intervjupersonen har ”tränat i hela sitt liv och gör det för att må 
bra”. Personen kan sägas ha en mer träningsinriktad syn på hälsa och vad som är en hälsosam 
person genom resonemanget ”någon som tränar mycket, äter rätt och gör det som i stort sett 
står i reglerna”. Intervjupersonen har alltså en god kontroll över de faktorer som påverkar vår 
hälsa och som människor själva kan styra över. Winroth och Rydqvist (2008:21) anser att 
levnadsvanor kan ses som en del av en människas livsstil. Där livsstilen skapas och formas 
genom egna erfarenheter, interaktion med andra människor och genom den kunskap vi 
människor skaffar oss. Vilket sedan ligger till grund för vilken självbild en människa har.  
 
Något intressant som framkommer under våra intervjuer är att vi kan urskilja en gemensam 
uppfattning hos några av intervjupersonerna. De tror i sin tur att en möjlig förklaring hos en 
del individer som inte deltar i företagets friskvårdssatsningar och som har ohälsosamma 
levnadsvanor skyller detta på skiftgången eller andra faktorer i arbetet. Detta kan förklaras 
med en intervjupersons tankegång ”många skyller på skiftet. Åh jag är så trött och hängig. 
Och så sitter de där med en stor mage och äter för dåligt och rör sig för lite och alltihopa är 
skiftets fel”. En annan förklarar ”fetman var inte så utbredd förr som den är idag. Vi var mer 
fysiskt aktiva förr än vad vi är idag. Nu går vi och jobbar och rör på oss lite grann, en del av 
oss. Andra sitter stilla både på jobbet och hemma”. Båda resonemangen kan kopplas samman 
med Menckels och Österbloms (2000:18) resonemang om att sambandet mellan hälsa och 
miljö aldrig kan frikopplas från människans livssituation. Författarparet förklarar att vår hälsa 
påverkas av en rad omgivande faktorer där klasstillhörighet, yrkesstatus, och ekonomi kan ses 
som begränsade strukturella förhållanden. Att motionera, sluta med alkohol eller ändra sina 
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kostvanor kan enligt författarna istället ses som faktorer som är lättare att påverka. Därför kan 
en enkel utväg istället vara att skylla på de mer begränsade faktorerna än att individen själv 
skall ta ansvar för sin ohälsosamma livsstil. Trots att de bakomliggande faktorerna många 
gånger är sådana som de kan påverka själva för att bryta en ohälsosam livsstil. Detta kan vara 
en anledning till varför en del friskvårdsambassadörer förklarar att de ofta möts av negativa 
kommentarer, rädsla eller oförstående från en del personer då olika friskvårdssatsningar 
genomför. 
 
4.2 Friskvård 
Nedan följer en redogörelse kring arbetsgivarens syn på friskvård och de bakomliggande 
orsakerna till varför man bedriver friskvårdsarbete. Vidare behandlas företagets olika 
friskvårdssatsningar och dess genomslagskraft. 
 
4.2.1 Synen på friskvård  

”Friskvård är ett samlingsbegrepp för insatser med hälsofrämjande syfte”. Så definierar 
företaget sitt friskvårdsarbete i de riktlinjer vi fått ta del av. Det är en kort och koncis 
definition jämfört med exempelvis Winroth och Rydqvist (2008:38) definition av friskvård 
som lyder ”alla aktiva åtgärder som vidtas för att befrämja hälsan främst på individ- och 
gruppnivå med fokus på levnadsvanor och livsstil”. När vi frågar en arbetsgivarrepresentant 
hur företaget definierar friskvård läggs fokus på att ”entusiasmera medarbetare” vilket citatet 
nedan belyser; 
 

Vi har en ambition och målsättning att kunna entusiasmera medarbetarna till att ha 
hälsosamma aktiviteter för sig. Vi har i företaget försökt att uppmuntra till olika 
aktiviteter och jag vill betona att det inte bara är svettiga underkläder som gäller där. Vår 
ambition är ju som sagt att entusiasmera folk.  

 
Friskvård tycks vara ett svårdefinierat begrepp men en gemensam nämnare som ändå går att 
utläsa är att friskvård inte enbart handlar om fysisk aktivitet. ”Man behöver inte flåsa i spåret” 
som en arbetsgivarrepresentant uttrycker det. En möjlig förklaring till att friskvård ofta är så 
svårdefinierat skulle kunna vara att friskvård många gånger sker undermedvetet.  
 

Det är mycket som ligger i begreppet. Att ha ett frisk och sunt förhållningssätt till livet. 
Mår man bra kan man göra ett bra jobb och då funkar det mesta. Det är lite diffust för 
mig, det är naturligt för mig att hålla igång. (Arbetsgivarrepresentant)   

 
4.2.2 Syftet med friskvårdssatsningarna 
Berry m.fl. (2010) menar att det huvudsakliga syftet med friskvårdssatsningar är ekonomisk 
vinst i form av minskade sjukskrivningskostnader. I våra intervjuer nämns en rad olika 
orsaker till varför företaget satsar på friskvård. En av dem är för att minska sjukfrånvaron 
eftersom det medför stora kostnader för företaget att ha sina anställda sjuka. För det första 
tillkommer direkta kostnader i sjukersättning till den sjuke och för det andra indirekta 
kostnader i form av vikarier, sämre produktivitet, administration och eventuell rehabilitering. 
En annan anledning är att ett väl genomfört friskvårdsarbete är bra ur 
marknadsföringssynpunkt. Det framkommer både i de riktlinjer företaget har för sitt 
friskvårdsarbete och i de intervjuer vi genomfört. ”Samtidigt ger det ju lite reklam för 
företaget” (Arbetstagarrepresentant). Ytterligare en anledning för friskvårdssatsningar vi ser 
är en önskan om medarbetare med god hälsa. Genom att må bra och ha en god hälsa presterar 
man också bättre på jobbet vilket citaten ovan och nedan belyser;   
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Övervikt följer oftast med låg syreupptagningsförmåga, inte alltid men många gånger är 
det så. Det finns då forskning som säger att om du har en låg syreupptagningsförmåga så 
kan du inte prestera på din arbetsplats mer än upp till en viss procent beroende på graden 
av fysisk aktivitet som ingår i ditt arbete. Då vet man också att produktionen blir nedsatt 
till följd av att man inte orkar göra sitt jobb. (Arbetsgivarrepresentant)   

 
Omvänt kan det istället tolkas som att de som inte ser hälsosamma ut presterar dåligt och gör 
ett sämre jobb jämfört med de som ser hälsosamma ut. Något som stämmer överens med 
Huzells och Larssons (2011) resonemang om att det i studier visat sig att vältränade personer 
är mer drivna, ansvarsfulla och villiga att arbeta. Å andra sidan kan vi ställa oss frågan om 
just friskvårdssatsningar är det bästa sättet att höja prestationsförmågan hos de anställda.  
 
I sina riktlinjer formulerar företaget syftet för sitt friskvårdsarbete på följande sätt: 
 

/…/ ska vara en attraktiv plats. Syftet med friskvård är att behålla och utveckla fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande, det vill säga att företagets medarbetare ska må bra i 
arbetet och på fritiden. Friskvården ska ses som en naturlig del och ett komplement till det 
hälsoarbete som bedrivs i koncernen.   

 
Det är ett välformulerat syfte som antagligen skulle kunna tillämpas av de flesta koncerner. 
Enligt våra utsagor är dock det primära syftet med företagets friskvårdssatsningar att få ner 
sjukfrånvarokostnaderna vilket enligt Berry m.fl. (2010) inte bara genererar i ekonomisk vinst 
utan också ger mer produktiva anställda som i sin tur skapar ekonomiska fördelar för 
företaget.  
 

Sjukfrånvarokostnaden är en väldigt stor kostnad för oss och det är något som vi räknar 
på varje år. Vi gör ett hälsobokslut, det är ju sjuklön till personal och lön till andra som 
måste gå in och täcka så det drar iväg och blir ganska kostsamt för oss. Vi kan ju 
erbjuda men inte tvinga att nu jävlar Pettersson är du sjuk så nu får du börja träna. Det 
funkar ju inte så, istället får man försöka förstå vad som är bra för deras hälsa och på det 
sättet påverka eventuell närvaro så den blir större. (Arbetsgivarrepresentant)  

 
Företagets officiella syfte och våra utsagor är inte helt samstämda även om de inte talar emot 
varandra. En tolkning som kan göras är att företaget lindar in sitt primära syfte i vackra 
meningssatser där fokus läggs på personalens välbefinnande. Intresset för de anställdas hälsa 
handlar snarare om minskade sjukfrånvarokostnader än om humanistisk oro enligt Huzell och 
Larsson (2011:104). Något som också samtliga arbetstagarrespondenter är väl medvetna om.  
 

Det är för att få friskare människor men det är nog det ekonomiska mest (skratt). 
(Arbetstagarrepresentant)  
 
Det är ju för att få ner sjukfrånvaron, det är ju självklart det primära syftet. Det är ju inte 
bara det här med att man är generösa utan man gör det här för egen vinning. 
(Arbetstagarrepresentant) 
 
Jag skulle tro att det är för att vi ska ha en bättre hälsa, ha färre sjukskrivningar och sådär. 
Vi är deras verktyg så det är klart de vill hålla oss igång. (Arbetstagarrepresentant) 
 
Jag skulle tro att majoriteten av dessa satsningar är för att minska sjukfrånvaron, det är ju 
en stor kostnad. /…/ hela det här börjar och resulterar i 2003 efter man såg en stegring år 
efter år i sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron kostar pengar och då måste man ju se till att vad är 
det vi göra kring det här. (Arbetstagarrepresentant) 
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Citaten ovan belyser vilket syfte arbetstagarrepresentanter tror att företaget har med sina 
friskvårdssatsningar. Trots att de anställda är väl medvetna om syftet med 
friskvårdssatsningarna är det ingen som framhåller något negativt. I stället verkar personalen 
mer se friskvårdssatsningarna som en förmån som varje individ själv får välja att nyttja eller 
vara en del av. En av respondenterna leder oss också in på varför företaget på allvar började 
satsa på friskvårdsarbete. Sjukfrånvaron hade stigit stadigt från mitten på 90-talet till början 
av 2000-talet vilket enligt Huzell och Larsson (2011:108f) resulterade i en förskjutning av 
ansvar från staten till arbetsgivaren. Ingen av våra arbetsgivarrepresentanter nämner dock 
reformerna som en orsak till ökade friskvårdssatsningar trots att det var då företaget på allvar 
började arbeta med friskvård. Vi sticker knappast ut hakan när vi påstår att reformerna var 
huvudskälet till ett gediget friskvårdsarbete som senare också resulterade i pris för årets 
friskaste företag 2003.  
 
Idag ligger företagets sjukfrånvaro på fyra procent, alltså precis på gränsen till vad Johnsson 
m.fl. 2003:25f) klassar som ”normal” sjukfrånvaro.  
 

Generellt har vi en ganska normal sjukfrånvaro här. Under januari hade vi 3,8 procent och 
ett rullande tolv värde bakåt på fyra procent så det går åt rätt håll. Kanske lite för hög men 
det tycker man väl alltid. Vi har ju sagt i ledningen att i den mån det är möjligt och 
påverka detta få ner det här så vi kan börja skriva tre någonting. (Arbetsgivarrepresentant)  

 
Företagets sjukfrånvaro påverkas också på samhällsnivå genom konjunktursvängningar. 
 

Vi har sett väldiga skiftningar i sjukfrånvarotalen kopplat till aktiviteter från samhället. 
Konjunktursvängningar påverkar direkt och vi hade väldigt tuffa tider här för en fyra-fem 
år sedan och då var man inte sjuk. Det var jättelåg sjukfrånvaro då men sen går det bättre 
och då blir man sjuk igen (skratt). (Arbetsgivarrepresentant)    

 
Det är lätt att koppla samman de låga sjuktalen med anställda som mår bra och är friska men 
det är sällan siffror visar hela sanningen. I stället kan de låga sjuktalen grunda sig i en 
sjuknärvaro där de anställda går till arbetet trots att de är sjuka. Vi vet att de anställdas arbete 
kan vara fysiskt krävande för rygg och axlar, en grupp som enligt Aronsson m.fl. (2000) 
också hör till dem med högst sjuknärvaro. Ett annat skäl till den låga sjukfrånvaron kan finnas 
i de personalnedskärningar som ofta görs under lågkonjunktur. Ett skäl Aronsson m.fl. (2000) 
ser som det främsta i de sektorer som har högst sjuknärvaro. Företagslojalitet är en annan 
möjlig anledning till hög sjuknärvaro under lågkonjunktur enligt en arbetsgivarrepresentant.  
 

Varför vet jag inte, man kanske kände att nu måste jag verkligen bidra här för att få det 
här att fungera. (Arbetsgivarrepresentant angående låg sjukfrånvaro under lågkonjunktur) 

 
4.2.3 Företagets friskvårdssatsningar 

Begreppet friskvård myntades för första gången på 60-talet och har sedan dess vuxit fram 
succesivt hos organisationer och innefattar idag, förutom träning och motion, också hobby och 
kultur (Winroth & Rydqvist 2008:39). Enligt våra utsagor erbjuder företaget en rad 
friskvårdsaktiviteter både tränings- och motionsaktiviteter och aktiviteter som inriktar sig mer 
mot hobby och kultur. Några exempel på företagets friskvårdssatsningar är; friskvårdsbidrag, 
rehab hall, tillgång till företagshälsovården, en trivselpeng som går till arbetsgruppen, betald 
anmälningsavgift till olika motionslopp, stegräknartävlingar, och diverse prova-på aktiviteter.  
 
Trots att företaget erbjuder en rad olika aktiviteter är det ändå få anställda som utnyttjar dem. 
Av de 880 anställda är det endast en fjärdedel som utnyttjar friskvårdsbidraget.  
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[Angående friskvårdsbidraget] Av 880 anställda är det ungefär en fjärdedel som utnyttjar 
det, fler är det inte. Jag är en som tyvärr inte använder det. Vi träffar väldigt få med just 
den delen. (Arbetsgivarrepresentant)   

 
Varför det endast är en fjärdedel som utnyttjar friskvårdsbidraget är svårt att svara på men vi 
ser två möjliga förklaringar i hälsomedvetande och aktivitetskännedom. Är man som individ 
inte medveten om sin egen hälsostatus kan det helt enkelt vara svårt att motivera sig till 
aktivitet.  
 

[Angående jargongen kring friskvårdsbidrag] De tycker det är fjantigt och onödigt. Varför 
ska jag röra på mig? Kan ju sitta här. Varför tränar du, du som är så smal? Du behöver ju 
inte träna säger det till vissa, de fattar inte vitsen med varför en tränar, de vägrar få in ett 
och så sitter de där och väger en 120-130 kilo, liksom. (Arbetstagarrepresentant)   

 
Den andra faktorn vi tycks se är att man helt enkelt inte har hittat någon aktivitet som passar 
de egna behoven. De två faktorerna förutsätter varandra på så sätt att om man inte ser någon 
anledning till att aktivera sig inte heller anstränger sig för att hitta någon. Ser man inte någon 
aktivitet som passar eller främjar den egna hälsostatusen är inte heller det starka skäl nog för 
att aktivera sig. En lyckad friskvård handlar enligt Winroth och Rydqvist (2008:42) om att 
alla ska trivas med sig själva och att den som har kunskap om vad som påverkar hälsan 
positivt respektive negativt också har större möjlighet att själv avgöra hur man ska handla och 
bete sig. Bättre kunskap om den egna hälsan skulle alltså kunna möjliggöra att fler anställda 
började engagera sig i sin egen hälsa och aktivera sig. Andersson m.fl. (2004:15) utvecklar 
och menar att friskvårdsarbete på individnivå inte bara bör ge ett bättre hälsomedvetande och 
bättre trivsel med sig själv och andra utan också leder till förbättrade hälsovanor som i 
slutändan resulterar i en bättre hälsa.  
 
Enligt våra utsagor skulle den fjärdedel som utnyttjar friskvårdsbidraget aktivera sig även utan 
bidraget. 
 

De är väldigt få egentligen som utnyttjar friskvårdsbidraget och de som utnyttjar det är 
redan igång. Det är egentligen inte dem vi vill komma åt utan de andra som inte tränar. 
Friskvårdsbidraget träffar de redan frälsta och därför är det intressant att hitta andra 
aktiviteter. (Arbetsgivarrepresentant)    

 
Utmaningen för företaget ligger alltså i att lyckas träffa de som inte redan är frälsta med 
friskvårdssatsningarna. Johnsson m.fl. (2003:89) menar att en lyckad friskvårdssatsning är 
integrerad med alla aktiviteter på och utanför jobbet och det gäller för en organisation att veta 
hur man ska gå till väga. Därför behöver en lyckad friskvårdssatsning organiseras med tydliga 
mål och tydlig struktur med ledning, handlingsplaner och utvärderingsmetoder (Johnsson 
m.fl. 2003:89). Förmodligen handlar det inte om att 600 anställda är helt inaktiva eller saknar 
intresse för aktiviteter utan snarare om information och inspiration. En klar och tydlig 
information kring hur och till vilka aktiviteter friskvårdsbidraget kan användas skulle troligen 
göra att fler anställda aktiverade sig. Att inspirera och tända en gnista hos sina anställda är en 
annan åtgärd som dessutom inte behöver kosta någonting, inspiratörerna har företaget i de 
redan frälsta. Att ta vara på och använda de resurser som redan finns är något som inte bör 
underskattas.  
 
För öka deltagandet i friskvårdssatsningarna anordnar företagets friskvårdsambassadörer en 
rad olika prova-på aktiveter som exempelvis bågskytte, ridning, pimpelfiske, plocka svamp, 
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kanotpaddling och allsång för att nämna några. Företaget har nio friskvårdsambassadörer som 
alla är medarbetare på olika avdelningar. Tanken är att de ska känna av och fråga hur de 
anställda mår och vad de har för önskemål gällande friskvårdsaktiviteter. Utfallet för prova-på 
aktiviteterna blir dock ofta lågt.  
 

Vi är 880 anställda här men har vi en prova-på paddling eller bågskytte så kommer det väl 
en 10-20 stycken, så det är väldigt svalt intresse. Det är också samma folk som brukar 
komma så vi vet redan nu exakt hur många korv med bröd vi ska köpa (skratt). 
(Arbetstagarrepresentant)     

 
Utnyttjandegraden för prova-på aktiviteterna ligger alltså på mellan 1-2 procent, något som 
måste ses som väldigt lågt. En förklaring kan vi hitta hos Berry m.fl. (2010) som menar att en 
del anställda kan misstro ledningens motiv med friskvårdssatsningarna och att den egna 
hälsan inte är något företag har att göra med. Att så många skulle misstro ledningens motiv 
har vi svårt att tro men kan förklara en liten del av bortfallet. Samtidigt går det inte att tvinga 
folk till att delta. Något som både arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter också är noga 
med att poängtera. 
 

Jag kan ju inte springa omkring med träningsoverall och försöka tvinga folk (skratt). När 
jag sa att jag skulle bli friskvårdambassadör då såg folk den här synen framför sig när jag 
stod med visselpipan och var en riktig gympahitler (skratt). (Arbetstagarrepresentant)  
 
Vi kan ju inte säga att vi ska tvinga någon. Det är för den egnes väl och ve i den mån man 
vill delta. Vi såg ju gärna att det var många fler som utnyttjade friskvårdssatsningarna 
men det är ju frivilligt. (Arbetsgivarrepresentant)    

 
Desto större deltagande har det varit när företaget anordnat stegräknartävlingar. 
 

Den första stegräknartävlingen hade vi över 600 deltagare och nästa över 400 deltagare. 
En sådan aktivitet är vi mer benägna att lägga stålar på än att sponsra ett träningskort, då 
når vi fler. (Arbetsgivarrepresentant)  

 
Det är alltså stor skillnad på deltagandet i stegräknartävlingar och nyttjandet av 
friskvårdsbidraget. Det är förstås svårt att peka ut varför det är så men en stark bidragande 
orsak vi tycks se är gemenskap och att tävla tillsammans.  
 

Man får en stegräknare och blir en del i en grupp vilket är något man går igång på här. Att 
tillhöra en grupp och tävla mot varandra. Just det här med att man hör till ett gäng och vi 
skall jävlar anamma slå dom där andra (skratt). Man skapar gemenskap i gruppen och 
utmaningar med konkurrens. (Arbetsgivarrepresentant)     

 
Just gemenskap i grupp utvecklas av Andersson m.fl. (2004:15) som menar att 
friskvårdsarbete på gruppnivå inte bara bidrar till ökad gemenskap och trivsel utan också 
resulterar i en bättre psykosocial miljö på arbetsplatsen. I sin tur är vi övertygade om att en 
bättre arbetsmiljö också leder till ett bättre resultat. 
 

[Angående gemenskapen kring stegräknartävlingen] Det blir ju lite sammanhållning och 
vi peppar varandra även om det just inte är mina arbetskamrater utan folk en aldrig pratat 
med, det är ju kul tycker jag. Det blir ju väldigt att en pratar om ett, det blir ju roligt 
liksom. (Arbetstagarrepresentant)   
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Friskvårdssatsningar som riktar sig mot grupper verkar alltså uppskattas mer av både 
arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter. Förutom stort deltagande som skapar glädje och 
gemenskap tävlar medarbetarna tillsammans mot ett gemensamt mål. Något som borde vara 
fördelaktigt även i det vardagliga arbetet. En stark teamkänsla där medarbetarna respekterar 
och litar på varandra bör effektivisera vilket arbete som helst. 
 
En annan positiv aspekt vi ser med friskvårdssatsningar riktade mot grupper är en förbättring 
av den interna kommunikationen. Genom att medarbetarna kommunicerar och nätverkar med 
varandra skapas inte bara en bättre förståelse för de andra avdelningarna utan också förståelse 
för verksamheten i stort. Ömsesidig förståelse är inte den enda fördelen med god 
kommunikation utan det blir också enklare att identifiera olika behov och lösningar i 
företaget, vilket vi tror bidrar till ett bättre resultat.  
 
Bättre förutsättningar för samarbete inte bara inom den egna avdelningen utan också mellan 
de olika avdelningarna är en annan positiv aspekt vi vill lyfta fram med de gruppinriktade 
friskvårdssatsningarna. Ett välfungerande samarbete är viktigt för att få bort flaskhalsar och 
skapa effektivitet i företaget. Dessutom kan en god samarbetsförmåga öka chanserna till att 
medarbetarna tillsammans tar sig an nya utmanande arbetsuppgifter.         
 
4.3 Organisationens friskvårdsarbete 
I detta avsnitt analyseras motivationens och chefens betydelse för graden av deltagande i 
friskvårdsaktiviteter. Den avslutande delen behandlar hur företaget fattar rationella beslut 
kring friskvården och dess lönsamhet.  
 
4.3.1 Motivation 
Johansson m.fl. (2003:189) förklarar att motivation är något som individer skapar inifrån sig 
själva. Författarna anser att varken ledare, chefer eller medarbetare kan göra en människa 
motiverad men däremot skapa förutsättningar för motivation.  
 
Arbetsgivarrepresentanternas resonemang stödjer Johansson m.fl. (2003) tes om att det måste 
finnas en egen inre drivkraft hos de anställda att delta i friskvårdsaktiviteter. Bilden som 
framkommer är alltså att det inte är arbetsgivarens ansvar utan individens ansvar att själva 
hålla ingång med olika aktiviteter. Företagets ansvar ligger i att: 
 

”Ha en ambition och målsättning att kunna entusiasmera medarbetarna genom att erbjuda 
dom att vara med i olika friskvårdsaktiviteter. Det måste finnas en inre drivkraft hos de 
anställda att själva ta ansvar. Sedan kan vi erbjuda förutsättningar genom en meny att 
välja från. Deltar man så deltar man gör man det inte så är det inget vi kan ha synpunkter 
på”. (Arbetsgivarrepresentant) 

 
Företaget har alltså valt en strategi där det inte råder något tvång att vara med på olika 
friskvårdsaktiviteter. Det förefaller sig så att företaget till stor del försöker använda sig av sitt 
breda utbud med prova-på aktiviteter för att skapa nya förutsättningar för drivkrafter hos 
individer. Dessa aktiviteter riktar sig både till att bibehålla intresset hos den delen av de 
anställda som går på friskvårdsaktiviteter samt en förhoppning om att med tiden så kommer 
fler anställda att börja. Intervjupersonerna är överens om att majoriteten av de anställda anser 
att prova-på aktiviteterna är en bra idé från företagets sida. Trots detta är ändå intresset svalt. 
En anledning kan vara det som en arbetstagarrepresentant resonerar kring ”att anställda anser 
att deras fritid är dyrbar och det sitter lite i väggarna här. Hade man fått en timmes övertid så 
hade det stått fullt av folk på en aktivitet”. Företaget använder sig i viss utsträckning av 
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belöningar och tävlingar för att skapa förutsättningar för motivation. Det fanns ett 
belöningssystem där poäng kunde samlas genom deltagandet i olika friskvårdsaktiviteter och 
för dessa poäng kunde man hämta ut olika klädartiklar. Enligt arbetstagarrepresentanterna 
uppfattades detta som positivt och detta medförde att många rörde på sig. Denna åtgärd togs 
senare bort då arbetsgivaren insåg att belöningssystemet missbrukades. ”man var ute efter 
artiklarna och inte träningen. Det blev dumt helt enkelt så det var inte rätt melodi”. Vi tolkar 
att arbetsgivaren främst använder olika incitament som främst kan kopplas ihop med yttre 
motivationsfaktorer. Dessa faktorer skapar enligt Holt m.fl. (2012:400f) en motivation som i 
stor utsträckning sker på kort sikt. För ett långvarigt deltagande i friskvårdsaktiviteter behöver 
arbetsgivaren skapa förutsättningar för både yttre och inre motivationsfaktorer. Yttre 
motivationsfaktorer kan vara bra vid möjligheten att få individer att närvara på en aktivitet. 
Sedan måste arbetsgivaren skapa förutsättningar som väcker den inre motivationen. Den inre 
motivationen är enligt Holt m.fl. (2012:400f) bättre då något skall utföras på lång sikt. Detta 
är något arbetsgivaren bör lägga stort fokus kring då deras mål är att bedriva ett systematiskt 
och långsiktigt friskvårdsarbete.  
 
Ett område som arbetstagarrepresentanterna anser viktigt för förutsättningen att skapa 
motivation är chefens roll i friskvårdsarbetet. De anser att chefen skall föregå med gott 
exempel, vara positiv och skapa förutsättningar för medarbetarna att delta i friskvårdsarbetet.  
De anser även att chefen har en viktig roll i att arbeta med företagets policy angående 
friskvård i hela organisationen. Två av arbetstagarrepresentanterna som är 
friskvårdsambassadörer förklarar att de sett tydliga tecken på ett ökat deltagande från olika 
avdelningar där chefen är intresserad av att försöka få med folk på olika aktiviteter. Detta 
stödjer Hallins m.fl. (2002:47f) teorier om att chefen har en stark roll som opinionsbildare i en 
organisation. Författarna anser även att då chefer och ledning är normskapande i en 
organisation så är medarbetarna mer lyhörda för deras agerande än för deras ord. Detta stöds 
av ett resonemang från en arbetstagarrepresentant att” min chef har ju också en chef och 
denne måste i sin tur vara lika positiv så det smittar av sig nedåt. Så på gymmet borde 
ledningsgruppen stå först”. 
 
Företaget har genom implementeringen av friskvårdsambassadörer försökt skapa ytterligare 
förutsättningar för motivation. I företagets friskvårdspolicy framkommer det att 
”friskvårdsambassadörerna skall inspirera, motivera samt vara ett stöd för både medarbetare 
och arbetsledare”. I vår undersökning får vi bilden av att en del friskvårdsambassadörer inte 
använder sig av systemet med friskvård fullt ut. En del utnyttjar inte friskvårdsbidraget utan 
har andra aktiviteter att ägna sig åt. En del går ibland på prova-på aktiviteterna medan andra 
går oftare. När friskvårdsambassadörerna närvarar vid prova-på aktiviteterna är det antingen 
som friskvårdambassadör eller som privatperson. Vad friskvårdsambassadörerna inte tycks 
vara medvetna om är att de också kan ses som det Halling m.fl. (2002:47) förklarar som 
opinionsbildare. Att friskvårdsambassadörerna utifrån de anställdas perspektiv i högre 
utsträckning kan ses som representanter för friskvården än som privatpersoner då de deltar i 
olika aktiviteter. Att friskvårdsambassadörerna precis som cheferna måste föregå med gott 
exempel och leva som de lär. Därför är det av vikt att friskvårdsambassadörerna alltid 
utnyttjar friskvårdsbidraget samt försöker delta så ofta som möjligt på olika prova-på 
aktiviteter. Detta kan kopplas samman med det som Laskowski och Lexell (2012) förklarar 
som ”walk the talk” att leva som man lär. Författarparet förklarar riskerna med att inte leva 
efter begreppet ”walk the talk”. De påvisar i sin undersökning att läkare som inte tränar själva 
också har en sämre förmåga att ge träningsrådgivning till sina patienter samt att de också ser 
dem själva som sämre förebilder. Därför är det av stor vikt för organisationen att 
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friskvårdsambassadörerna själva lever som de för att på bästa sätt kunna vara en ambassadör 
för friskvården.  
 
Halling m.fl. (2002:47f) förklarar att bedriva friskvårdaktiviteter på arbetsplatsen ökar 
möjligheten för fler anställda att delta. Detta då medarbetarna ofta påverkas av ett socialt 
grupptryck från sina arbetskamrater vilket leder till att betydelsen av inre motivation minskar. 
Detta kan kopplas samman med resonemang från två arbetstagarrepresentanter som anser att 
sedan företaget tog bort den idrottshall de hade på arbetsplatsen. Så har stor del av den 
spontana möjligheten att bedriva friskvårdsaktiviteter innan, under och efter jobbet försvunnit. 
En arbetsgivarrepresentant förklarar att det finns ett missnöje hos många av de anställda att 
den hallen togs bort. Samtidigt får vi uppfattningen om att detta även kan vara en 
förevändning hos en del anställda till varför de inte tränar idag. 
 
4.3.2 Utvärdering 
Halling m.fl. (2002:89) belyser vikten av att organisationer utvärderar och följer upp olika 
friskvårdssatsningar för att se om de nått upp till fastställda mål. Svensson m.fl. (2007:77) 
förklarar att skälet till utvärderingar är för att se om åtgärder och satsningar gör någon 
skillnad för organisationen.  
 
Företaget bedriver en genomgående utvärdering och uppföljning av friskvårdsarbetet. 
Underlag på vilka som utnyttjar friskvårdsbidraget tas fram genom analysering av kvitton. 
Detta är något en del anställda uppfattar som ett krångligt administrativt system enligt en 
intervjuperson. Utvärdering av prova-på aktiviteterna sker främst genom 
friskvårdsambassadörerna. De antecknar hur många som kommer, vad en aktivitet kostar och 
en utvärdering om de var bra eller dåliga och om en aktivitet kan vara kvar tills nästa år. En 
stor del av utvärderingen och uppföljningen av friskvårdsarbetet sker av GHAP-gruppen som 
står för gruppen för hälsofrämjande arbetsplats. Gruppen är partsammansatt där olika 
avdelningar i organisationen är representerade. Gruppens huvuduppgift är att varje år göra ett 
hälsobokslut men är också ansvarig för olika friskvårdsaktiviteter. De mest uppenbara 
siffrorna som gruppen tittar på i hälsobokslutet är sjukfrånvarokostnaden vilket vi tolkar som 
en oerhört tung kostnadspost för företaget. Underlaget skickas in både från organisationsnivå 
och så långt ut det bara går ifrån avdelningar och arbetsgrupper. Därefter försöker GHAP-
gruppen analysera varför en avdelning eller arbetsgrupp har högre sjukfrånvaro än någon 
annan grupp. Gruppen återkopplar sin analys med avdelningschefer och arbetsledare som får 
yttra sin syn. Till sist ger gruppen förslag på åtgärder på basis av föregående års information 
till samverkansgruppen som består av ledning, huvudskyddsombud samt fackföreningarna. 
Företaget gör alltså det som Svensson m.fl. (2007:77) förklarar som intern utvärdering. En 
arbetsgivarrepresentant anser att ”det är ett mycket bra sätt men att det går att utveckla mycket 
mer genom att inte bara titta på sjukfrånvarokostnaden”. Detta kan kopplas samman med 
Svenssons m.fl. (2007:77) resonemang att organisation istället kan komplettera sin interna 
utvärdering med en extern utvärdering. Det innebär att anlita exempelvis konsulter eller 
forskare som i sin tur kan ge en mer övergripande bild med fokus på kvalitet och resultat av 
olika satsningar. Det kan i sin tur ge en tydligare bild om fördelen med olika 
friskvårdssatsningar.  



 37 

 

5. Sammanfattande diskussion 
I detta kapitel redovisas våra slutsatser och vad vi kommit fram till utifrån våra 
frågeställningar. Vidare diskuterar vi vad som gjordes bra och vad som hade kunnat göras 
bättre. I en avslutande del ger vi förslag på vidare forskning.   
 
5.1 Slutsatser 
I undersökningen ville vi ta reda på hur företaget och dess anställda ser på hälsa. Vi ville ta 
reda på vilket sätt företaget genomför sina friskvårdssatsningar utifrån synen på hälsa. Vi ville 
också undersöka de bakomliggande orsakerna till friskvårdssatsningarna och hur dessa 
upplevs av de anställda. Nedan förklaras syftet med hjälp av våra tre frågeställningar. 
 
Hur ser företaget och dess anställda på begreppet hälsa? 
 
En slutsats som kan dras är att arbetsgivarrepresentanternas definition av hälsa och hälsosam 
anställd och arbetstagarrepresentanternas definition av hälsa och hälsosam person skiljer sig 
åt. Arbetstagarrepresentanterna har en mer djupgående definition av begreppet där flera olika 
dimensioner ingår. De olika dimensionerna de lägger tonvikten på är psykisk, fysisk och 
social hälsa. För de anställda är det viktigt att alla tre dimensioner är uppfyllda, om än i 
varierande grad för att uppleva hälsa. Arbetsgivarrepresentanterna har å andra sidan en mer 
övergripande definition av begreppet. En slutsats vi kan dra är att arbetsgivaren inte vill 
kategorisera sina anställda huruvida man är sjuk eller inte utifrån en definition. Med andra ord 
vill arbetsgivaren att arbetstagarnas egna uppfattningar ska ligga till grund för om de upplever 
hälsa eller inte. Ytterligare en slutsats som kan dras kring hälsa är att det kan uppstå 
svårigheter i att kunna bedriva ett systematiskt friskvårdsarbete då arbetsgivaren inte har en 
uttalad definition av hälsa. För hur ska man kunna motverka ohälsa om man inte är tydlig 
kring vad hälsa är? 
 
Varför och på vilket sätt genomför företaget friskvårdssatsningar? 
 
Vi kan tydligt urskilja att arbetsgivarens primära syfte med friskvårdssatsningarna är att få ner 
sjukfrånvaron. Friskvårdsarbetet tog fart på allvar efter den förskjutning av ansvar från stat till 
arbetsgivare som följde med de ökade sjuktalen i slutet på 90-talet och början på 2000-talet. 
Företaget gjorde då stora investeringar i sitt friskvårdsarbete som fick ett stort genomslag och 
resulterade i minskade sjukskrivningar. Något vi kan konstatera är att företaget idag inte alls 
bedriver ett lika omfattande friskvårdsarbete som man gjorde för tio år sedan. Det primära 
syftet är fortfarande att få ner sjukfrånvaron men eftersom sjukfrånvarotalen idag anses 
rimliga kan vi konstatera att friskvårdsarbetet inte utvecklas särskilt mycket. Friskvårdsarbetet 
idag rullar på i ungefär samma hjulspår och kan beskrivas mer som en godhjärtad insats där 
friskvårdssatsningarna ses mer som en trivselfaktor och förmån. Samtidigt som 
friskvårdssatsningarna idag är mer halvhjärtade än under början på 2000-talet då hoten för 
höga sjukfrånvarokostnader var större. Skulle däremot sjukfrånvaron öka igen är företaget bra 
förberedda med en omfattande struktur och vet vilka delar de ska börja arbeta med. Något 
som vi också upplever som en styrka. Även om arbetsgivaren betonar anledningar som bra 
reklam för företaget och hälsosamma anställda är dessa endast sekundära.  
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Arbetsgivaren använder sig av friskvårdsambassadörer som ingår i en GHAP-grupp vars syfte 
är att främja olika friskvårdsaktiviteter. Olika friskvårdsaktiviteter som arbetsgivaren erbjuder 
är friskvårdsbidrag, trivselpeng, stegräknartävlingar och olika prova-på aktiviteter. Vi kan 
dock konstatera att intresset är lågt och träffar de redan frälsta, något som också arbetsgivaren 
är medveten om. Den enda aktivitet som kan anses ha nått önskade resultat är 
stegräknartävlingen som tre av fyra anställda deltog i första gången den anordnades. 
Arbetsgivaren lyfter också fram att hälsa är den enskildes ansvar där företagets roll är att 
kunna erbjuda aktiviteter. Arbetsgivarens syfte är inte att tvinga någon utan snarare att 
uppmuntra och entusiasmera de anställda till att aktivera sig. Arbetsgivaren vill alltså att de 
anställda finner en inre motivation och aktiverar sig. Dock är de förutsättningar arbetsgivaren 
skapar främst riktade mot yttre motivationsfaktorer som involverar belöningar. Dessa faktorer 
skapar endast motivation på kort sikt vilket det sjunkande deltagandet på den andra 
stegräknartävlingen bekräftar.  
 
Hur upplever personalen företagets friskvårdssatsningar? 
 
Arbetsgivarens primära syfte att få ner sjukfrånvaron är också något de anställda är väl 
medvetna om och också verkar ha en positiv inställning till. I stället för att misstro företagets 
motiv ser de anställda friskvårdssatsningarna som en förmån som dessutom skapar trivsel. En 
slutsats vi kan dra är att aktiviteter som involverar och passar de flesta får störst genomslag. 
Att tävla i grupp är något som verkar tilltala och aktivera de anställda där just gemenskap lyfts 
fram som en avgörande orsak till deltagande. Vi kan också konstatera att de anställda 
upplever företagets friskvårdssatsningar som frivilliga och inte som något tvång. Överlag 
upplever vi att de anställda är nöjda med de satsningar som finns men att företaget borde 
kunna satsa mer för att få ett större deltagande.    
   
5.2 Diskussion 
Med facit i hand kan vi konstatera att forskningsprocessen stött på en del hinder. Något som 
säkerligen präglar och stärker de flesta seriösa undersökningar. En central del som vi anser 
kunde gjorts på ett bättre sätt är tillvägagångssättet kring urvalet. Vi anser att vi själva borde 
varit tydligare i vår begäran att få deltagare till undersökningen som inte utnyttjade företagets 
friskvård. Genom att få välja intervjupersoner själva hade vi med största sannolikhet också 
fått en helt annan dimension i uppsatsen där ett mer kritiskt perspektiv hade framträtt. Det var 
även svårt att prata med friskvårdsambassadörerna på ett neutralt sätt då de är språkrör för 
ledningsstrukturen. Med en kvalitativ undersökning på endast fyra personer är vi medvetna 
om att deras subjektiva uppfattning inte kan vara representativt för övriga anställda som inte 
deltog i studien.  
 
Intervjufrågorna skulle också kunnat ha följts av både positiva och negativa följdfrågor i syfte 
att få en djupare förståelse. På så sätt hade vi haft bättre möjlighet att ställa upplevelser mot 
varandra. Sämre möjligheter till förändringar i intervjuguiden blev en följd av att vi 
genomförde samtliga intervjuer under en och samma dag. Hade vi genomfört intervjuerna 
under flera dagar hade vi också haft större möjlighet att transkribera de inledande intervjuerna 
och upptäcka intressanta områden och stärka eventuella svagheter. Vi är medvetna om att 
vissa frågor kan uppfattas som ledande men då har avsikten var att hålla oss inom de områden 
som är intressanta för undersökningen.   
 
En styrka vi ser är att intervjuerna utförts på en väletablerad arbetsplats som bedriver ett 
omfattande friskvårdsarbete. Detta har gett oss goda förutsättningar att på ett grundligt sätt 
kunnat svara på vår frågeställning och på så sätt undersöka det vi avsett att undersöka.  
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En annan styrka i undersökningen är att vi lyckats fånga respondenternas upplevelser och 
presenterat dem på ett sätt som speglar deras uppfattning. Med en öppen och neutral 
frågeställning minskar riskerna att presentera ett önskvärt resultat. Vi har inte strävat efter att 
presentera ett särskilt resultat som passar våra värderingar utan verkligen försökt fånga och 
spegla respondenternas verkliga upplevelser. Ytterligare en styrka ligger i de etiska riktlinjer 
som beaktats till det yttersta. 
 
5.3 Förslag på vidare forskning 
Det finns idag mycket forskning kring hälsa och friskvård och på vilket sätt organisationer bör 
arbeta med dem. Problemet vi ser är att den mesta forskningen kring ämnena är odelat positiv. 
Det vore intressant med ett mer kritiskt perspektiv och framför allt lyfte fram hur de som inte 
använder sig av friskvård ser på dessa satsningar. Hur stor kontroll ska arbetsgivaren ha över 
de anställdas hälsa? Skapas det en onödig hälsohets på arbetsplatsen som leder till splittringar 
och utanförskap?     
 
 



 40 

 

Litteraturlista 
 
Almvärn, P-E. & Fäldt, C. (2001). Idrott & hälsa. Lund: Studentlitteratur. 
 
Andersson, G., Johrén, A. & Malmgren, S. (2004). Effektiv friskvård: Lönsammare företag. 
Stockholm: Prevent. 
 
Angelöw, B. (2002). Friskare arbetsplatser: Att utveckla en attraktiv, hälsosam och 
välfungerande arbetsplats. Lund: Studentlitteratur.  
 
Antonovsky, A. (2005) Hälsans mysterium. (2 uppl.). Natur och kultur psykologiklassiker.  
 
Arbetsmiljöverket:  
http://www.av.se/teman/datorarbete/risker/besvar/ [hämtad 2014-05-19] 
 
Aronsson, G, Gustafsson, K, & Dallner, M 2000, 'Sick but yet at work. An empirical study of 
sickness presenteeism', Journal Of Epidemiology & Community Health, 54, 7, pp. 502-509. 
 
Berry, L, Mirabito, A, & Baun, W 2010, 'What's the Hard Return On Employee Wellness 
Programs?', Harvard Business Review, 88, 12, pp. 104-112, Business Source Premier. 
 
Brülde, B. & Tengland, P-A. (2003). Hälsa och sjukdom – en begreppslig utredning. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Ejvegård, R. (1996). Vetenskaplig metod. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Ekblom, B. & Nilsson, J. (2000). Aktivt liv: vetenskap & praktik. Farsta: SISU Idrottsböcker 
AB. 
 
Eriksson, M, & Lindström, B 2006, 'Antonovsky's sense of coherence scale and the relation 
with health: a systematic review', Journal Of Epidemiology & Community Health, 60, 5, pp. 
376-381. 
 
Folkhälsomyndigheten: 
http://folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/fysisk-aktivitet/ 
[hämtad 2014-05-19] 
 
Halling, P., Karlsson, P., Leijding, T., & Siggstedt, E. (2002). Hälsoutveckling – att bygga det 
friska företaget. Näsviken: Björn Lundén information AB. 
 
Hayes, N. (2000). Doing psychological research: gathering and analysing data. Berkshire: 
Open University Press.  
 
Holt, N., Bremer, A., Sutherland, E., Vliek, M., Passer, M., & Smith, R. (2012) Psychology: 
The Science of Mind and Behaviour. Second edition. Berkshire: McGraw-Hill Education. 
 



 41 

Huzell, H, & Larsson, P 2012, 'Aesthetic and athletic employees: The negative outcome of 
employers assuming responsibility for sickness benefits', Economic And Industrial 
Democracy, 33, 1, p. 103-123.  

Ivarsson, L. & Larsson, P. (2009). Service Work and Employee Experience of the Service 
Encounter. Diss. Karlstad: Faculty of Economic Science, Communication and IT. Working 
Life Science, Karlstad Universitet.  

Johnsson, J., Lugn, A., & Rexed, B. (2003). Långtidsfrisk: så skapas hälsa, effektivitet och 
lönsamhet. Stockholm: Ekerlid. 

Lantz, A. (2007). Intervjumetodik. 2., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Ljusenius, T. & Rydqvist, L-G. (2001). Friskt ledarskap: ledarskap ur ett hälsoperspektiv. 
Stockholm: Prevent. 
 
Karlsson, K. (2004). Psykosocial ohälsa: Samhälls-, primärvårds- och individperspektiv. 
Lund: Lunds universitet institutionen för psykologi.  
 
Kvale, S. & Brinkman, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2 uppl.). Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Laskowski, E, & Lexell, J. 2012 'Exercise and Sports for Health Promotion, Disease, and 
Disability', PM&R, 2012, vol. 4:11, pp. 795-796. 
 
Medin, J. & Alexandersson, K. (2000). Begreppen hälsa och hälsofrämjande – en 
litteraturstudie. Lund: Studentlitteratur. 
 
Menckel, E. & Österblom, L. (2000). Hälsofrämjande processer på arbetsplatsen – om 
ledarskap, resurser och egen kraft. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 
 
Nordenfelt, L. (1991). Livskvalitet och Hälsa: Teori & kritik. Almqvist & Wiksell förlag. 
 
Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. 4., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 
 
Ryberg, L. (1996). Hälsopedagogik. Stockholm: Bonnier Utbildning AB. 
 
Svensson, L., Aronsson, G., Randle, H. & Eklund, J. (2007). Hållbart arbetsliv: projekt som 
gästspel eller strategi i hållbar utveckling. 1. uppl. Malmö: Gleerups Utbildning 
 
Svensson, P-G. & Starrin, B. (1996). Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Vetenskapsrådet (1990). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Tryck: Elanders gotab.  
 



 42 

WHO: 
http://www.who.int/trade/glossary/story046/en/ [hämtad 2014-05-19]  
 
Winroth, J. & Rydqvist, L-G. (2008). Hälsa & hälsopromotion: med fokus på individ-, grupp- 
och organisationsnivå. Stockholm: SISU Idrottsböcker. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43 

Bilaga 1 
 
Intervju Billerud Korsnäs – Gruvön    

 
 

Först och främst vill vi tacka dig för att du ställer upp i intervjun.  
 

Det är helt frivilligt att delta i denna undersökning och du när som helst kan avbryta intervjun 
eller välja att inte svara på en fråga om du känner dig obekväm.  
 
Vi kommer med din tillåtelse dokumentera intervjun genom anteckningar samt spela in 
intervjun med en mobiltelefon.  
 
Vi garanterar konfidentialitet genom att det inspelade materialet endast kommer hanteras av 
Markus Christiansson och Sixten Folebäck. Möjligen kan det transkriberade materialet 
komma att visas för vår handledare, ingen annan. För att spårbarheten skall vara låg kommer 
de svar som presenteras i uppsatsen inte att kopplas samman med namn.  
Efter att C-uppsatsen är granskad och godkänd kommer allt material att förstöras, materialet 
kommer enbart användas i forskningssyfte.  
 
 
Vi har cirka 20 frågor och beräknar att intervjun tar ungefär 45 minuter.  
 
 
Har du några frågor eller vill tillägga något är du välkommen att kontakta: 
 
 
Markus Christiansson 
0707-29 79 15 
markus_christiansson@hotmail.com 
 
Sixten Folebäck 
0737-24 94 03 
sixten.foleback@hotmail.com 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide – arbetsgivarperspektiv 
 
 
Bakgrundsvariabler? 
Ålder 
Antal år inom företaget 
 
 
Frågor: 

 
1. Hur definierar du hälsa? Vad är en hälsosam anställd för er? 
2. Hur definierar företaget friskvård? 
3. Vilka större friskvårdssatsningar har skett i organisationen sedan 2000-talet? 
4. Hur ser företagets friskvårdsarbete ut idag? Ligger fokus på individ eller gruppnivå? 
5. Varför arbetar företaget med friskvård? Är det viktigt för företaget att de anställda 

utnyttjar den friskvård som finns? 
6. Vilka effekter vill ni uppnå med friskvården? Hur nära ligger ni ert mål? 
7. Kan ni beskriva företagets policy vad gäller friskvård på arbetstid? 
8. Kan ni beskriva på vilket sätt företaget främjar friskvårdsaktiviteter, som sker på 

fritiden? 
9. Ungefär hur många anställda använder sig idag av friskvård på något sätt?  
10. Kan du beskriva på vilket sätt du själv tar det av friskvården? 
11. Hur vet ni att de anställda använder sig av företagets friskvård? 
12. Vilka aktiviteter erbjuder ni? 
13. Vilka reaktioner har de anställda på företagets friskvårdssatsningar? 
14. Kan ni beskriva om/alternativt på vilket sätt företagets friskvård, förväntas bidra till 

minskade sjukskrivningskostnader? 
15. Hur motiverar ni era anställda att utnyttja företagets friskvård? Hur ser chefernas roll 

ut? (Belöning? Tävling? Gemenskap? Nejsägare?).  
16. På vilket sätt försöker ledningen utveckla företagets friskvård? 
17. Hur arbetar ni för att nå ut och motivera dem som inte utnyttjar friskvården? 
18.  På vilket sätt skall arbetstagaren själv ta ansvar för sitt friskvårdsarbete?  
19. På vilket sätt kan de anställda att vara med och påverka utbudet av friskvård?  
20. Hur arbetar ni för att skapa gemenskap på arbetsplatsen genom friskvårdsarbete?  
21. På vilket sätt sker utvärdering och uppföljning av friskvårdssatsningarna?  
22. På vilket sätt lyfter ni fram friskvårdsaktiviteter vid personalrekrytering? 
23. På vilket sätt ser ni på individers intresse för hälsa vid rekrytering? 

 
 
 
 
 

Bilaga 3 
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Intervjuguide - arbetstagarperspektivet 
 
 
Bakgrundsvariabler? 
Kön 
Ålder och antal år inom företaget 
 
Frågor: 
 

1. Hur definierar du begreppet hälsa? Vad är en hälsosam person för dig? 
2. Vilka typer av friskvårdssatsningar erbjuder företaget? 
3. På vilket sätt använder du dig av företagets friskvårdssatsningar?  
4. Hur ser du på att företagets friskvård skall utföras på arbetstid eller på din fritid? 
5. Hur ser du på att företaget satsar på friskvård? 
6. Vilket syfte tror du företaget har för att investera i friskvårdssatsningar för sina 

medarbetare?  
7. Hur ser du på förekomsten av ohälsa bland de anställda om friskvård inte funnits på 

arbetsplatsen.  
8. Hur ser du på det här med lanseringen av friskvårdsambassadörer? Bra/dåligt? 
9. Anser du att en person kan vara hälsosam även om denne inte deltar i företagets 

friskvårdssatsningar?  
10. Kan du beskriva hur du ser på företagets investeringar i friskvård, upplever du en stor 

valfrihet i möjligheten att utnyttja företagets insatser?  
11. Kan du beskriva om du uppfattar att företaget riktar sina friskvårdsinsatser till 

individer eller till hela grupper och arbetslag?   
12. Kan du beskriva hur de anställda är delaktiga i att påverka utbudet? På vilket sätt? 
13. Upplever du att din egen hälsa påverkas av att du utnyttjar företagets friskvård? 
14. Upplever du att det är frivilligt att delta i friskvårdssatsningarna? Känner du press eller 

motivation från dina kollegor att delta i olika aktiviteter? 
15. Kan du beskriva hur du ser på om det finns ett samband mellan deltagande i 

friskvårdsaktiviteter och en friskare individ? 
16. På vilket sätt blir du motiverad att delta i olika friskvårdssatsningar?  
17. Hur ser du på din motivation att delta i friskvårdsarbetet genom till exempel tävlingar 

och belöningar?  
18. Hur ser du på chefens roll i friskvårdsarbetet? 
19. Kan du beskriva om gemenskapen på arbetsplatsen ökar när de anställda deltar i 

friskvårdsaktiviteter?  
20. Kan du beskriva hur du ser på möjliga orsaker till att individer inte deltar i 

friskvårdssatsningar? 
21. Anser du att fler skulle delta i friskvårdssatsningarna om de skulle belönas för det? 
22. Tror du att en person som har intresse för hälsa och håller sig hälsosam har en fördel 

vid en nyrekrytering eller göra karriär på företaget? 
23. Hur ser du på ditt arbete som friskvårdsambassadör? 
24. Kan du förklara om det är den fysiska eller psykiska arbetsmiljön på jobbet som 

påverkar dig att utnyttja friskvården? 


