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Abstrakt 
 
För att förebygga ohälsa och sjukskrivningar är friskvård en resurs som bör 
uppmärksammas, detta framförallt inom vård- och omsorgsyrken som visar på de 
högsta sjuktalen i Sverige.  
Syftet med denna studie var att undersöka vilken syn enhetschefer (första linjens chefer) 
och medarbetare har på friskvård, studien genomfördes i en kommunal vård- och 
omsorgsförvaltning. Genom semistrukturerade intervjuer har fyra enhetschefer och tre 
medarbetare fått ge sin syn på friskvård. Resultatet visar bland annat på att friskvård är 
uppskattat, men begränsningar så som tidsbrist, begränsad ekonomi och bristande 
motivation påverkar användandet av friskvård.  
Användandet av friskvården ansågs till stor del som ett delat ansvar, däremot finns det 
delade meningar om vem som bär på huvudansvaret till att friskvården på arbetsplatsen 
utnyttjas.  
Sammanfattningsvis menar både enhetschefer och medarbetare att friskvård bidrar till 
bättre välmående samt att friskvård ses som ett positivt inslag i arbetslivet, detta är även 
något som ligger i linje med tidigare forskning.   
 
Nyckelord: arbetsliv, arbetsgivaransvar, friskvård, fysisk aktivitet, hälsofrämjande, 
individansvar, livsstilsvanor. 
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1. Inledning  
 

Vi är två studenter som studerar programmet Hälsa- och rehabilitering i arbetslivet vid 

Mittuniversitetet. Med denna studie vill vi ge en bild av hur anställda ser på friskvård 

inom en vård- och omsorgsförvaltning. Ämnet kring att främja hälsa är något som har 

intresserat oss båda under hela studietiden och vi har haft förmånen att under dessa tre 

år studera olika möjligheter till att främja hälsa både i och utanför arbetslivet.  

Aronsson et al. (2012) menar, om en organisation ska fungera effektivt krävs det att 

arbetet är organiserat och likaså att medarbetare upplever välmående på arbetet. 

Kjellman (2006) anser att friskvård ska ses som en resurs som kan gynna medarbetarnas 

hälsa. Vilket skulle kunna fungera som en främjande metod mot de höga sjuktalen som 

idag finns bland medarbetare inom vård-och omsorgsyrken (Lidwall 2015).           
Utifrån kopplingen individ- organisation samt egna erfarenheter inom vård- och 

omsorgsyrken, föll ämnesvalet på synen på friskvård inom det valda yrkesområdet.  
 

 

2. Bakgrund 
 

I dagens samhälle har vi omfattande kunskaper om sunda levnadsvanor och känner till 

riskerna som en ohälsosam livsstil medför. Trots detta motionerar vi i en allt mindre 

omfattning idag jämfört med tidigare, på sikt bidrar detta till en ökning av hälsoproblem 

(Folkhälsomyndigheten 2012; Ekblom-Bak, Ekblom & Hellénius 2010; Prevent 2013). 

Dessa hälsoproblem har visat en generell ökning i Sverige och i övriga delar av världen. 

Det stillasittande arbetet i kombination med inaktiv fritid anses vara faktorer till 

ökningen av hälsoproblemen. Inom vård- och omsorgsyrken finns det en kombination 

av dels stillasittande administrationsarbete, samt belastning i form av påfrestande 

arbetsställningar (Arbetsmiljöverket 2015; Prevent 2013). För att förhindra det 

stillasittande arbetet samt möjlighet att bryta slentrianen av de påfrestande 

arbetsställningarna upplevs friskvård på arbetsplatserna som en god möjlighet att 

förändra och påverka anställdas arbetssituation samt livsstil. I takt med en ökning av 

sjukskrivningarna har friskvård blivit en alltmer populär strategi för arbetsgivare att 

använda sig av (Angelöw 2002; Prevent 2013). 
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2.1 Definition av hälsa och friskvård 

 

Hälsa 

Världshälsoorganisationen [WHO] definierar hälsa som “ett tillstånd av fullständigt 
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte enbart avsaknad av sjukdom eller 
funktionshinder” (World Health Organization 2014, s. 1). Denna definition beskriver 
hur hälsa definieras i denna uppsats.  
 

Medin och Alexandersson (2000) beskriver att hälsa kan delas in i två inriktningar; 

biomedicinska och humanistiska. Den biomedicinska inriktningen beskriver att 

individen har upplevd hälsa när samtliga delar i kroppen fungerar utifrån vad som anses 

normalt. Den humanistiska inriktningen uppger utifrån den holistiska ansatsen att hälsa 

är relaterat till huruvida individen har möjlighet utifrån socialt, ekonomiskt och 

kulturella aspekter för att kunna genomföra det som anses vara prioriterat för den 

enskilda individen (Medin & Alexandersson 2000).  

 

Utifrån ovanstående beskrivningar kopplar Nordenfeldt (refererad i Aronsson s. 395) 

detta vidare med att individens sociala, fysiska och mentala resurser kan stärkas utifrån 

ett hälsofrämjande arbete inom organisationen. Individens hälsa anses inte bara gynna 

den enskilda individen utan ses även som en viktig potentiell resurs för företaget 

(Aronsson et al. 2012).  

 

Friskvård 

Rydqvist & Winroth definierar friskvård som ” alla aktiva åtgärder som vidtas för att 
befrämja hälsan främst på individ- och gruppnivå med fokus på levnadsvanor och 
livsstil” (Rydqvist & Winroth 2003 s. 29).  
 

Hälsofrämjande arbete (health promotion) växte fram som begrepp under 1970-talet 

(Ringsberg, Olander & Tillgren 2014). Det var även under dessa år som friskvården 

växte fram i Sverige och handlade då om kost-och motionsvanor. Under 80-talet blev 

gruppträning och utbildning i så väl stress som sluta röka- kurser populärt (Rydqvist & 

Winroth 2003). ”Sätt Sverige i rörelse” var en satsning som Statens Folkhälsoinstitutet 

(idag Folkhälsomyndigheten) satte igång år 1998 på Regeringens uppdrag, då de ville 

att år 2001 skulle bli ett fysisk aktivt år. Detta innebar ett långsiktig hälsofrämjande 

arbete för att ta fram resurser till att öka intresset till fysisk aktivitet hos inaktiva 
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grupper som låg i riskzonen för ohälsa. (Folkhälsoinstitutet 1999). Denna satsning 

innefattade bland annat att arbetsplatser skulle investera och utveckla sitt arbete med 

friskvård. I samråd med Motionsidrottsförbundet Korpen satte Folkhälsoinstitutet upp 

24 kriterier för en så kallat hälsodiplomering, för att bli ett hälsodiplomerat företag 

krävs att minst 18 av dessa kriterier uppfylls. Övervägande kriterier innefattade arbete 

med friskvård (Elinder Schäfer & Faskunger 2006).  

 

Friskvård idag innebär en möjlighet för chefer och medarbetare att utföra olika former 

av aktiviteter som gynnar välmående, både på arbetet men även privat. Arbetsgivare 

som prioriterar friskvård för sina anställda har inte bara friskare personal utan även en 

ekonomisk vinning på lång sikt (Kjellman 2006). Hur arbetsgivare arbetar med 

friskvård ser olika ut men grundar sig ofta i någon form av fysik aktivitet (Rydqvist & 

Winroth 2003). Friskvårdstimmen och friskvårdsbidraget är två varianter som 

arbetsgivare tillhandahåller, det är dessa två som kommer omnämnas i denna uppsats.  

 

Friskvårdstimmen- innebär att samtliga anställda får utnyttja en timme i veckan till 

friskvård på arbetstid (Angelöw 2002). I en undersökning gjord av Svenska institutet för 

opinionsundersökningar [SIFO] på uppdrag av fackföreningen LO´s tidning Arbetet, 

visar att var tredje tjänsteman gentemot var femte arbetare har möjlighet att ta ut sin 

friskvårdstimme (Martos Nilsson 2011).  

 

Friskvårdsbidraget- innebär ett skattefritt ekonomiskt bidrag för anställda som regleras 

av Skatteverket, syftet är att kompensera aktiviteter både på och utanför arbetet. 

Summan av det totala bidraget kan tillexempel motsvara årskort på badhus eller gym 

(Skatteverket 2016a). Statistik från Price Waterhouse Coopers [PWC]; Hälsobarometern 

(2011) visar att fyra av fem arbetsgivare erbjuder friskvårdsbidrag till sina anställda, 

vilket även ses som den vanligaste formen av friskvård.  

 

Den 1 januari 2004 skärptes reglerna för vad som får anses som skattefri förmån för 

anställda. Friskvårdsbidraget måste vara av ett mindre belopp, Samt erbjudas till 

samtliga på arbetsplatsen för att anses som en skattefri förmån (Skatteverket 2004). Vad 

som avses som ett mindre belopp finns inte definierat men normalt ett värde runt 1000 

kronor. Skatteverket har gett ut exempel på skattefria förmåner, exempel på aktiviteter 
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som inte bidraget får användas till är golf, biljard, dart, samt utrustning (Skatteverket 

2016b).  

 

2.2 Tidigare forskning  
 

Då friskvården till stor del innebär att gynna välmående hos individen samt utifrån 

hälsoproblematiken inom vård- och omsorgsyrket, kommer till stor del av denna studie 

ta upp friskvårdens betydelse för sund livsstil, arbetsgivarens lönsamhet samt 

sjukfrånvaro.  

 

2.2.1 Friskvård som underhåll  

På samma sätt som vi höjer vår kunskap och motivation genom fortbildning inom yrket 

kan friskvård ses som ett redskap till att bättre prestera fysisk på arbetet	   (Andersson, 

Johrén & Malmgren 2004; Gregor & Jean 2003). Inom företag och organisationer bör 

friskvård ses lika självklart som fysiskt underhåll på maskiner. Individer som är friska 

och motionerar regelbundet orkar arbeta längre och utför även ett effektivare arbete, 

detta uppger även arbetsgivare en önskan om angående sin personal. Forskningen visar 

att fysisk aktiva medarbetare ses som attraktiva att rekrytera och behålla inom företaget 

(Maravelias 2012; Debats 1981, se Falkenberg 1987 s. 511). Arbetsplatser som erbjuder 

friskvård anser medarbetare i sin tur som attraktiva samt är även en betydande faktor för 

att medarbetare ska stanna kvar hos sin arbetsgivare (Mobley, Griffeth, Hand, & 

Meglino 1979, se Falkenberg 1987 s. 516; Aronsson, et al. 2012; Debats 1981, se 

Falkenberg 1987 s. 511).  

 

Arbetsgivare som har fysisk aktiva medarbetare uppger en mindre oro för sina anställda 

då fysisk aktivitet medför positiva effekter på hälsan, minskar risk för sjukskrivning och 

underlättar återhämtningen vid en eventuell rehabilitering (Debats 1981, se Falkenberg 

1987 s 511; Bouchard et al. 1994, se Abraham & Granham-Rowe 2009 s. 108). 

Arbetsgivare uppger att den främsta anledningen till att erbjuda friskvård är att 

åstadkomma friskare personal, men även att öka verksamhetens produktivitet och 

ekonomiska vinst (Gregory & Jean 2003; Weingarten, 1973, se Falkenberg 1987 s. 

514). 
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2.2.2 Friskvårdens effekter och påverkan 

För att skapa ett långsiktigt välmående är det viktigt att individen aktivt deltar i sin egen 

hälsoprocess, både i privatlivet men även i arbetslivet. En sådan träningsform som 

enklare promenader har forskning visat haft en gynnsam effekt, dels på hälsan men även 

utifrån ekonomiska aspekter då sjukfrånvaron har påverkats positivt (Abraham & 

Granham-Rowe 2009). Folkhälsomyndigheten (2016) menar att en lågintensiv 

promenad aktiverar kroppen dubbelt så mycket som vid stillasittande läge. Då 

rekommendationen av fysisk aktivitet innefattar minst 30 minuter måttlig träning varje 

dag, är det av stor vikt att möjligheten och tiden finns till träning (Orth-Gomér & Perski 

2008). Sammanfattningsvis menar Maravelias (2009) att balansen mellan arbetslivet 

och privatlivet är en viktig del i det hälsofrämjande arbetslivet. 

 

Ett aktivt arbete med friskvård har en positiv effekt för hälsan, i en studie bland 60 

kommuner i Sverige visade det att många kommuner hade en speciell policy för hur 

friskvård skulle bedrivas (Larsson, Ljungblad, Sandmark & Åkerlind 2014). I dessa 

policydokument beskrevs arbetet både på organisations- och individnivå. Det visade sig 

vara en tydlig skillnad i hur olika kommuner jobbade med detta. Det vanligaste var att 

ansvaret lades på individnivå i form av friskvårdbidrag till olika former av fysisk 

aktivitet utanför jobbet. I samma studie kunde ett tydligt samband kopplas mellan 

självskattad hälsa och arbetet med friskvård, desto mer en kommun arbetade med 

friskvård desto högre självskattad god hälsa upplevdes hos medarbetarna (Larsson et al. 

2014). 

 

Förkortade arbetsveckor och obligatorisk fysisk aktivitet är något som påverkar 

arbetstagare och effekten av utfört arbete, detta är något som studerats under det senaste 

millenniet. Detta studerades genom att en arbetsgrupp fick 2,5 timmar kortare 

arbetsvecka och en annan grupp fick 2,5 timme i veckan avsatt till att utföra fysisk 

aktivitet på arbetstid. Resultaten i forskningen tyder på att förkortad arbetstid bidrar till 

en ökning av positiva sociala aspekter, genom att de bland annat fick mer tid för sin 

familj, dock visade resultat ingen minskning av sjukfrånvaro. Förkortad arbetstid i 

samband med obligatorisk fysisk aktivitet visade på minskad sjukfrånvaro, ökat 

välmående och kondition, samt en ökning av fysisk aktivitet utöver den redan 

obligatoriska. Det gemensamma resultatet visar att oavsett möjligheten till fysisk 
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träning bidrar förkortad arbetstid till en ökad arbetsinsats (Thiele Schwarz & Hasson 

2011; Thiele Schwarz, Lindfors och Lundberg 2008).   

 

2.2.3 Ansvar för hälsan 

Ansvaret till att upprätthålla goda levnadsvanor anses ligga både hos chefer och 

medarbetare. Däremot anses chefen ansvara över att erbjuda hälsofrämjande insatser 

som alla kan delta i, detta för att gynna hälsan hos samtliga medarbetare (Kjellman 

2006; Arbetsmiljölagen 1977:1160).  

 

Vid en nyanställning är anställningsavtalet en överenskommelse mellan arbetsgivare 

och arbetstagare, bland annat kan innehållet bestå av arbetstider och löner. 

Anställningsavtalet innehåller generellt inget avtal om friskvård, däremot menar 

Aronsson et al. (2012) att friskvård kan vara en del av det som ingår i det psykologiska 

kontraktet såsom löften och åtagande mellan medarbetare och chef. Vilket syftar till att 

ansvaret att informera om friskvård hamnar hos chefen och utförandet hos 

medarbetaren. Detta bidrar till att ansvaret tillslut hamnar på en individnivå och det är 

upptill individen att utnyttja friskvård (Andersson, Johrén & Malgren 2004; Kjellman 

2006). Andersson et al (2004) anser att vid avsaknad av intresse för friskvård har de 

hälsofrämjande insatserna inte någon betydelse för enskild individ (Andersson, Johrén 

& Malgren 2004; Persson, Cleal, Øllgaard Jakobsen, Villadsen & Andersen 2014). 

Minkler (1999) menar däremot att det finns kritik som talar mot detta. Nämligen att 

individen själv inte har fullt ansvar för sin egen hälsa, då det finns olika sätt att se på 

ansvaret till att upprätthålla goda livsstilsvanor. Alla har inte samma syn på vad god 

hälsa innebär, därför är det svårt att säga vad som är rätt eller fel. Sambandet mellan 

personligt ansvar och socioekonomisk status är en tydlig faktor som förklarar individens 

hälsa. Minkler (1999) menar vidare att sambandet kan bidra till att förklara hälsoresultat 

och hälsobeteenden på både individuella och bredare populationsnivåer. Människor som 

har lägre socioekonomisk status har mindre möjlighet att styra förhållanden och 

händelser som påverkar deras liv. Omvänt förklaras sambandet med att personer som 

har högre inkomster och större handlingsfrihet leder till förbättrade hälsobeteenden och 

hälsoresultat (Minkler 1999).  
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2.2.4 Chefens betydelse för friskvård 

Kjellman (2006) menar att friskvård på arbetsplatsen bör utnyttjas av chefer, som 

genom ett aktivt deltagande visar att friskvård är av stor betydelse samt se till att 

uppmuntra anställda till att gemensamt skapa god hälsa i arbetsgruppen. Chefer som 

dessutom deltar aktivt tillsammans med sina anställda bidrar till att friskvård får ett 

högre värde för medarbetarna. För att bidra till gemenskap i arbetsgruppen är det av stor 

vikt att samtliga på arbetsplatsen aktivt deltar i olika former av friskvårdsaktiviteter, 

detta bidrar även på sikt att fler finner större motivation till att delta. (Kjellman 2006; 

Persson et al. 2014). 

Faktorer som ledarskap, medarbetarskap, verksamhetsstyrning och organisation av 

hälso- och arbetsmiljöarbete har visat sig vara en stor del i att främja och upprätthålla 

hälsa. Chefer upplever ett behov av hjälp med riktlinjer för hur en god hälsa ska uppnås. 

Speciellt utsatta för detta upplever sig enhetschefer (första linjens chefer) som har krav 

på sig från olika håll (Aronsson et al. 2012). Stöd ifrån externa aktörer kan vara en 

resurs för att kunna bygga upp sina kunskaper kring ämnet. Orth-Gomér och Perski 

(2008) menar att individer som har någon form av problem och som vill göra något åt 

detta har ett större behov av insatser och stöd vilket gör att kunskap inom detta område 

måste finnas hos cheferna. Systematiskt arbete med arbetsmiljöfrågor är också en del i 

att skapa en hälsofrämjande arbetsplats, en sådan enkel fråga som hur man får 

medarbetarna delaktiga i processen (Dellve & Wikström, 2009 se Eriksson 2013, s. 

794). Aspekter som ledder fram till ökad hälsa hos anställda kan dels handla om chefers 

förmågor och kunskap att arbeta hälsofrämjande, men även hur den psykosociala 

arbetsmiljön ser ut (Eriksson, Skagert & Dellve 2013). 

 

 

2.3 Problemformulering 
 

Då friskvård ses som en resurs som framförallt bidrar till att minska sjukfrånvaron men 

även bidrar till ökad effektivitet av arbetsuppgifterna är det av intresse att studera hur 

personal inom vård- och omsorgsyrken ser på friskvård. Detta då vård- och 

omsorgsyrken utmärker sig genom att visa på högst sjukfrånvaro under de senaste åren. 

Detta är något Försäkringskassan beskriver i en rapport från 2015 (Lidwall 2015). Den 

stora hälsoproblematiken orsakas till stor del av mjukdelsskador, speciellt i nedre delen 
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av ryggen, detta innebär stor förlust ekonomiskt för arbetsgivare (Loisel 1997 se 

Williams & Westmorland 2001 s, 88). Statistik från Arbetsmiljöverket mellan 2009-

2013 visar att 60 % utav alla anmälda belastningsolyckor med sjukfrånvaro som skett 

vid förflyttning av vårdtagare har lett till ryggskador. Statistiken visar dock inte inom 

vilket yrke som flest belastningsolyckor sker, men däremot visar den att 

hemtjänstpersonal är den grupp inom vård- och omsorgsyrken som har högst 

sjukfrånvaro. Statistiken visar även att kvinnor har en högre procentuell 

sjukskrivningsnivå i jämförelse med män, 53 % kvinnor och 40 % män 

(Arbetsmiljöverket 2014). 

 

 

3. Syfte och frågeställningar 
 

Syfte är att studera synen på friskvård, med utgångspunkten i den egna arbetsplatsen, 

bland enhetschefer och medarbetare inom en vård- och omsorgsförvaltning.  

Frågeställningar: 

• Vad innebär friskvård för enhetschefer respektive medarbetare? 

• Vilken attityd finns till friskvård bland medarbetare respektive enhetschefer?  

• Hur tas möjligheten till friskvård tillvara av medarbetare respektive 

enhetschefer?  

• Vilket ansvar anser enhetschefer och medarbetare att de har, för att upprätthålla 

goda levnadsvanor i syfte att kunna orka med arbetet? 

• Vem bär ansvaret för att friskvård utförs, enligt enhetschefer respektive 

medarbetare? 

 

 

4. Metod 
 

4.1 Studiedesign 
 

Med utgångspunkt i syfte och frågeställningar har en induktiv, kvalitativ intervjustudie 

genomförts. Valet gjordes för att få en djupare förståelse för hur enhetschefer och 
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medarbetare i en vård- och omsorgsförvaltning ser på friskvård i den egna 

organisationen.  

 

4.2 Deltagare och process 

 

Ett målinriktat urval av informanter har använts, vilket innebär att informanterna ska 

vara relevanta för problemformuleringen (Bryman 2011). Studien har genomförts i en 

kommun i mellersta Sverige. Krav som ställdes är att informanterna ska varit anställda i 

en och samma befattning inom en vård- och omsorgsförvaltning i minst ett år och 

erbjuds friskvård av sin arbetsgivare. Utöver detta har det inte funnits krav utifrån till 

exempel ålder eller kön.  
 

Till en början var tanken att genomföra fokusgruppsintervjuer. Det fanns en möjlighet 

till att intervjua två grupper med enhetschefer och två grupper med medarbetare. Då det 

tidigt framkom att detta inte var genomförbart, på grund av få möjligheter att samordna 

fokusgruppintervjuer utifrån enhetschefers scheman föll valet istället på enskilda 

intervjuer med medarbetare och enhetschefer. Detta för att uppnå en bredd, samt erhålla 

tankar och svar från båda parter som vid enbart en intervjuad grupp hade uteblivit. 

Genom ett informationsbrev (bilaga 1) beskrevs intervjuns syfte och frågeställningar 

samt hur intervjun skulle gå till väga enligt de etiska riktlinjerna. Informationsbrevet 

bifogades i ett mail som skickades ut i mitten av mars till samtliga områdeschefer 

(mellanchefer) inom den valda vård- och omsorgsförvaltningen. I informationsbrevet 

ställdes förfrågan om möjlighet att genomföra denna studie bland anställda enhetschefer 

och medarbetare. Kontaktlistan över områdescheferna fanns att tillgå hos den valda 

kommunens hemsida. Genom telefonkontakt med områdescheferna erhölls ett 

godkännande till undersökningen och information om vart kontaktlista över 

enhetscheferna fanns att tillgå. I slutet av mars kontaktades enhetscheferna via telefon 

för att undersöka intresset för att delta i intervjuer.  

Samtliga enhetschefer förmedlade kontakten vidare till respektive arbetsgrupp med 

förfrågan om intresset att delta i intervjuer. Enhetscheferna och medarbetare fick alla ta 

del av informationsbrevet vid första kontakt. Fyra enhetschefer och tre medarbetare 

valde att delta. Samtliga enhetschefer var kvinnor mellan 40-65 år och hade jobbat som 

chef i 1, 10, 11 och 15 år. Någon hade endast jobbat som enhetschef inom kommunen 

och några hade även jobbet inom privat verksamhet som enhetschef. Medarbetarna som 
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intervjuades bestod av två kvinnor och en man, i åldrarna mellan 37-55 år. De hade 

olika tidigare yrkeserfarenhet, men samtliga hade en längre bakgrund inom vårdyrket.  

 

4.3 Datainsamling 
 

Semistrukturerade intervjuer valdes som intervjuform, vilket innebär en tydlig struktur 

och att intervjuerna utgår från samma frågor utifrån en intervjuguide. Samtidigt inbjuder 

semistrukturerade intervjuer att öppna upp till följdfrågor, vilket ger en bredare och 

djupare förståelse för hur friskvård upplevs för enskilda individer (Bryman 2011). Detta 

till skillnad från en strukturerad intervju som innebär att intervjun enbart innefattar 

frågor från ett fastställt intervjuschema som inte ger utrymme till följdfrågor. Denna typ 

av intervju skulle bli allt för strikt för det uppsatta syftet. Även en ostrukturerad intervju 

uteslöts då denna form innebär att informanterna får associera fritt. Vilket kan göra att 

mängden data blir stor och frågeställningar lätt glöms bort och blir obesvarade (Bryman 

2011). 
                    

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser i början 

av april. Eftersom intervjuerna genomfördes med både medarbetare och enhetschefer, 

arbetades två intervjuguider (bilaga 2) fram med liknande frågor riktad mot vardera 

part. Intervjuguiderna utformades utifrån syfte och frågeställningar och innefattade 

frågor exempelvis rörande ansvaret för friskvård, attityden till friskvård och vad 

friskvård innebär. Intervjuguiderna testades i två pilotintervjuer på individer som var 

insatta inom ämnet, vilket i sin tur genererade feedback till ändringar i frågeställningar 

och tips på följdfrågor. Möjlighet gavs då till att öva intervjuteknik utifrån de riktlinjer 

som finns att förhålla sig till under en intervju. Kvale och Brinkmann (2014) menar att 

det är betydelsefullt att vara insatt i intervjuns ämne, samt att vara tydlig vid ställandet 

av frågor. Fortsättningsvis menar Kvale och Brinkmann (2014) att det är viktigt att visa 

hänsyn genom att låta informanterna ta den tid de behöver för att besvara frågor. Genom 

att styra intervjun så får författarna lättare ut den data som eftersöks. Inledningsvis bör 

författarna informera om syftet med intervjun, avslutningsvis kan intervjun avrundas 

genom att fråga om det är något informanten vill tillägga (Kvale & Brinkmann 2014). 

Båda författarna till denna studie deltog under intervjuerna. En ställde frågor utifrån 

intervjuguiden, en förde anteckningar kring sådant som inte inspelningen fångar upp, så 
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som reaktioner i kroppsspråk. Valet till att två författare deltog i intervjuerna, motiveras 

genom att diskussioner kring intervjuerna kan ske på samma villkor och att få med två 

uppfattningar kring vad som skett under intervjun. Bryman (2011) skriver även att det 

inte finns något negativt med att vara två intervjupersoner. 

                     

Inför varje intervju informerades informanterna om samtycket, de etiska principerna och 

hur intervjun skulle gå tillväga. De etiska principerna innefattar informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 2011).  Här 

frågades även om tillåtelse att spela in intervjun. Extra tydlighet vidtogs i att 

deltagandet var helt frivilligt och om någon fråga kändes olämplig behövdes den inte 

besvaras (Bryman 2011). Intervjuerna tog i snitt 35 minuter vardera och resulterade i 28 

sidor transkriberad data.  

 

4.4 Analys 
 

Intervjuerna transkriberades inom en kort tid efter utförd intervju, samt utförandet av 

analysarbetet. De transkriberade intervjuerna lästes flertalet gånger innan 

meningsenheter plockades ut. Detta för att få en känsla för vad data säger och hitta 

sådant som besvarar uppsatta frågeställningar. Meningsenheter från transkriberingarna 

valdes ut och kondenserades genom att texten kortades ner utan att gå miste om viktig 

data.  Dessa kondenserade meningsenheter kodades till korta meningar och ord som 

kunde kopplas till vad textstycket handlade om. När alla intervjuer var kodade 

jämfördes koderna med varandra för att hitta likheter och skillnader (tabell 1). Slutligen 

grupperades koderna in i tolv underkategorier och fem kategorier (tabell 2), som tydligt 

gav svar på givna frågeställningar. Kategorierna kan ses som en röd tråd som 

återkommer i det underliggande innehållet som utgör det manifesta innehållet 

(Granehein & Lundman 2004). 

Givande citat från intervjuerna valdes ut för att styrka resultatet och få texten levande. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocess.  

Menings- 
Enhet 

Menings- 
kondensering 

Kod Underkategori Kategori 

Men jag tycker 
att en timme är 
lite kort tid till att 
utföra något 
annat än en 
promenad.  

En timma är för 
kort för att göra 
annat än en 
promenad.  

För kort tid 
för andra 
aktiviteter. 

Hämmande 
reglering 

Upplevda 
begränsningar 
till friskvård  

 

 

4.5 Etiska överväganden 
 

Studien har utgått från de etiska grundkraven som finns för forskning. 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och 

godhetsprincipen.  

Friskvård är ett ämne som berör livsstilsfrågor, därav har inga frågor ställts utifrån hur 

enskild individs hälsa och livsstil ser ut, dels utifrån etiskt perspektiv samt på grund av 

att det inte skulle tillföra något viktig data utifrån uppsatta frågeställningar. Däremot har 

informanterna själva valt att berätta om sin livsstil under intervjuerna.      

Inför varje intervju tillfrågades om samtycke, att insamlat material fick användas till 

studien och att det enbart kommer användas till nämnd C-uppsats (Bryman 2011). 

Uppgifter om informanterna samt den berörda kommunen valdes att hållas 

konfidentiellt, då dessa inte har någon betydelse för att besvara uppsatta 

frågeställningar. Samtliga kontaktade enhetschefer förmedlade informationen vidare till 

respektive arbetsgrupp. På så sätt blev antalet intresserade informanter ett större urval 

än de som senare intervjuades. Genom denna metod kunde vare sig enhetschefer eller 

medarbetare få någon inblick i deltagandet till intervjuerna.  

Allt material har förvarats så att ingen oberörd har kunnat ta del av det. Endast 

författarna och handledaren har fått tagit del av dokument där namn angivits och har 

vetskap om i vilken kommun studien genomförts.  

Utifrån godhetsprincipen finns förhoppningar om att dessa intervjuer väcker tankar hos 

informanterna för hur friskvården på arbetsplatsen kan förbättras (Landstad 2016). 
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5. Resultat  
 

5.1 Översikt av underkategorier och kategorier  
 

Tabellen beskriver kategorier och underkategorier som använts i resultatet. 

Tabell 1. Kategorier och underkategorier. 

Friskvård mer än bara fysisk aktivitet 
-Fysisk aktivitet 
-Sunda livsstilsvanor 

Svårigheter och brister i enhetschefens arbete med friskvård 
-Avsaknad av motivation från enhetschefer 
-Känsligt att beröra medarbetarnas privatliv 

Blandad attityd till friskvård hos medarbetare och enhetschefer 

-Friskvård en förmån som bör utnyttjas 
-Delade meningar till gruppaktiviteter 

Upplevda begränsningar till friskvård 
-Ekonomin styr och medför tidsbrist 
-Hämmande reglering 
-Bristande information 
-Individers förutsättning för att utnyttja friskvård 

Delat ansvar för friskvård 
-Uppmana varandra till att ta ansvar 
-Bevara hälsa för att klara av arbetsuppgifterna 

 

 

 

5.2 Friskvård mer än bara fysisk aktivitet 
 

5.2.1 Fysisk aktivitet 
På frågan “Vad är det första du tänker på när du hör ordet friskvård?” Gav medarbetare 

och enhetschefer ett samlat svar; fysisk aktivitet. Efter en stunds betänkande kom svar 

främst från medarbetare att friskvård även innebär kulturella nöjen, mental friskvård 

som gynnar den psykiska hälsan, roliga aktiviteter tillsammans i arbetsgruppen och 

sunda livsstilsvanor menat till att förändra kost, rök- och alkoholvanor.  
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“Det kan vara mycket mer än bara fysisk aktivitet, kan även vara kulturella inslag. Det 
är också friskvård. Att får göra andra saker på arbetet […]” (Medarbetare 3) 
 
”Fysisk aktivitet är det första jag tänker på. Men det kan även innefatta så mycket 
annat, så som kostvanor, frågor kring rökning och alkohol […]” (Medarbetare 2) 
 

5.2.2 Sunda livsstilsvanor 

Sunda livsstilsvanor var något som de flesta valde att fokusera på, vad som egentligen 

är sunda livsstilsvanor för dem. Faktorer som nämndes i huvudsak berörde individers 

fysiska hälsa såsom fysisk aktivitet, kostvanor, sömn samt sådant som påverkar den 

psykiska hälsan, att känna välbehag och trivas på arbetet. Avkoppling i form av 

meditation och yoga var något som togs upp som ett alternativ till fysisk aktivitet för att 

känna välbehag.  

Kostvanor var något som de flesta upplevde som extra betydande i just sina 

arbetsgrupper, då de influerar varandra i vilken typ av mat de äter och vilket fika som de 

köper med sig till fikabordet. Att införa inköp av en fruktkorg i veckan på arbetsplatsen 

ansåg medarbetare som en del av friskvård och ansågs som eftertraktat. 

 

5.3 Svårigheter och brister i enhetschefers arbete med friskvård 
 

5.3.1 Avsaknad av motivation från enhetschefer 

Stöttning från enhetschefer ansåg medarbetare var dels bra men innefattande även 

brister som kunde förbättras. Medarbetarna upplevde att enhetscheferna kunde bli bättre 

på att motivera och informera om detta med friskvård. Det fanns en önskan om att ta 

med friskvård som ämne under arbetsplatsträffarna, dels för att belysa användandet 

samt tillfälle till att få och ge information.  

 

“Hon uppmanar oss inte till friskvårdstimme direkt, jag har inte hört att hon sagt att 
”kom ihåg och använda friskvårdstimmen” vet heller inte om hon pushar till 
användande av friskvårdsbidrag. Det skulle helt klart kunna lyftas fram mer på 
arbetsplatsträffarna […]” (Medarbetare 1) 
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5.3.2 Känsligt att beröra medarbetares privatliv 

Enhetscheferna vände sig till företagshälsovården och övriga specialister när frågor 

uppstod gällande medarbetarnas livsstil. Specialisternas syfte är att stötta 

enhetscheferna samt medarbetarna i frågor som rör livsstilsvanor. Enhetscheferna 

upplevde frågor som berör livsstilvanor som ett känsligt ämne att ta upp med 

medarbetarna. De såg därför företagshälsovården som en bra resurs att använda vid 

känsliga ärenden.  

Gränsen mellan att lägga sig i medarbetarnas privatliv till att motivera till sunda 

livsstilsvanor är en snäv gräns. En enhetschef menade att en chef inte kan säga vad 

personalen ska göra utanför arbetet. 

 

“Jag som chef kan inte säga till min personal vad det ska göra och inte göra på fritiden, 
vill de gå på krogen ska det få göra de. Som sagt vi har alkolås på våra bilar och kan 
det starta bilen så måste det vara okej […]” (Enhetschef 1) 
 

5.4 Blandade attityder till friskvård hos medarbetare och enhetschefer  
   

 5.4.1 Friskvård en förmån som bör utnyttjas 

 Överlag så upplevdes attityden till friskvård som positiv bland både medarbetare och 

enhetschefer. Samtliga informanter påpekade att det var viktigt och en stor förmån att 

erhålla friskvård av sin arbetsgivare, men att det egentligen kunde utnyttjas bättre än 

vad det gör idag. Varför friskvården inte utnyttjades bättre förklarades genom brist på 

information och tidsbrist.  

 

“Vi som chefer ska så klart se till så att alla utnyttja sin friskvård. Alla tycker så klart 
att det inte är lika viktigt […]” (Enhetschef 2) 
 

5.4.2 Delade meningar till gruppaktiviteter 

När det gäller friskvårdsaktiviteter i grupp fanns det delade meningar kring val av 

aktiviteter, vilket orsakade svårigheter att samla alla medarbetare till särskilda 

aktiviteter. Orsaken till dessa delade meningar berodde på variation i intressen, 

bristande information, samt i vilken kondition medarbetare och enhetschefer bedömde 

sig själv vara.  
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En medarbetare berättade om ett träningsprojekt som var avsedd för hela arbetsgruppen. 

Beslutet om att delta i projektet gjordes av en liten grupp av medarbetare. Många av 

dem som inte var en del i beslutet till aktiviteten var även de som inte fann projektet 

som givande och skapade med utgångspunkt i detta motstånd till projektet, vilket ledde 

till att många i arbetsgruppen inte deltog. Orsaken låg till grund i att projektet bestod av 

en träningsform som passade en liten del av arbetsgruppen. Många upplevde det hela 

som slöseri då det även satsades en del pengar till projektet.  

 

En medarbetare uppgav under intervjun att aktiviteter som varit obligatoriska på 

arbetstid, så som planeringsdagar som innehållit samarbetsövningar har haft ett stort 

deltagande och upplevdes av de flesta som givande. Likaså gruppaktiviteter anordnade 

av kommunen ansågs tilltalande bland medarbetare, dock deltog inte enhetscheferna i 

dessa. Vad detta berodde på var tyvärr inget som framkom under intervjuerna, en 

enhetschef antydde på ett humoristiskt sätt att det var medarbetarna som inte ville ha 

dem med.  

 

“Gruppaktiviteter är personalen jätteduktiga på att genomföra, bowling, motionslopp, 
dock vill de inte ha mig med då […]” (Enhetschef 1) 
 

5.5 Upplevda begränsningar till friskvård 
 

5.5.1 Ekonomin styr och medför tidsbrist 

Förvaltningens snäva ekonomi nämns som den största orsaken till tidsbrist för att 

utnyttja och arbeta för att friskvården ska utnyttjas i den mängd som den bör. Flera 

enhetschefer och medarbetare kontrar detta genom att påpeka att vård-och 

omsorgsförvaltningen har höga sjuktal, enhetschefer ansåg att friskvård kan utnyttjas 

som ett redskap till att hämma dessa höga siffror. Svårigheter upplevdes med att få 

högre uppsatta chefer att förstå vikten av friskvård, sam att friskvård kan ses som en 

ekonomisk investering för kommunen genom att satsa mer resurser på arbetet med 

friskvård. 

 

“Jag tror att det är viktigt att vi måste få de högre cheferna med på tåget. De sitter 
mestadels och räknar kronor och ören och kanske inte ser detta med friskvård som en 
investering. Vi har ju ett högt sjuktal som man börjat kolla över nu och friskvården är 
kanske något som skulle kunna hjälpa dessa siffror […]” (Enhetschef 4) 
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 Medarbetare och enhetschefer upplevde att det inte fanns möjlighet att utnyttja 

friskvårdstimmen i den omfattning de önskade, samt att en timme upplevdes som för 

kort tid till att hinna göra något annat än enbart promenader. Beroende på vilken del av 

förvaltningen de arbetar inom finns det mer eller mindre möjligheter, men överlag inom 

denna förvaltning är det svårt att få tiden att räcka till medger medarbetarna. Inom 

hemtjänsten och särskilt boende menade enhetschefer och medarbetare att tiden inte alls 

räckte till. Inom hemtjänsten gavs dock möjlighet till promenader tillsammans med 

vårdtagare som beviljats promenadsällskap, men att själv ta ut sin friskvårstimme till en 

timmes promenad ansågs omöjligt.  

 

“Det är tyvärr tidsbrist hos oss, på de flesta ställen inom vård och omsorg är det 
egentligen katastrof, det är jättebra att vi får ha friskvård. Schemaläggning av 
friskvårdstimmen borde finnas inom vård och omsorg, tänker att inom andra områden 
är det möjligt med schemaläggning, men inom hemtjänsten finns det ingen möjlighet 
alls för friskvårdstimmen […]” (Medarbetare 2) 
        

Enhetscheferna förklarar att friskvårdstimmen får utnyttjas “i mån av tid” när arbetet 

tillåter. Vad som ska prioriteras när väl tillfälle ges till att ta ut sin friskvårdstimme, 

upplevde medarbetare som svårt. De menade att det fanns mycket annat att göra när det 

väl blev en lucka i schemat.” I mån av tid” är ett oklart begrepp som går att tolka på 

många olika sätt, medarbetare efterfrågade en tydligare förklaring till vad “i mån av tid” 

innebär.  

 

“Det är svårt att veta vad exakt ”i mån av tid” är, vilka exakta prioriteringar jag ska 
göra, ska jag ta ut en friskvårdstimme eller ska jag jobba istället. Svårt att veta hur man 
ska bete sig utan rätt information från chefer, svårt att veta om jag gör rätt 
prioriteringar […]” (Medarbetare 3) 
 
Genom att anställa fler medarbetare ansåg enhetscheferna att det skulle bidra till att fler 

får möjlighet till att utnyttja friskvårdstimmen, samt öka möjligheten till att 

schemalägga friskvården som i dagsläget inte är en möjlighet. Detta skulle underlätta 

för personalen att utnyttja sin friskvårdstimme, vilket skulle bidra till att friskvården blir 

en naturlig del i arbetsveckan.  
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Enhetscheferna upplevde att de hade lättare att utnyttja sin friskvård, jämfört med 

medarbetare. De uppgav att de tillexempel hade en annan förutsättning till att 

schemalägga sin friskvård, då de själva lägger upp sin arbetsvecka.   

 

“Friskvårdstimmen en kostnadsfråga, totalt kan det bli upp till halv tjänst om alla ska 
ta ut en timme i veckan. Det är upptill personalen att utnyttja luckorna som blir vid 
uteblivna besök. Jag däremot har lättare att ta ut min friskvårdstimme […]” 
(Enhetschef 1) 
 
5.5.2 Hämmande regleringar 

En besvikelse som framförallt medarbetare framförde var gällande regleringen av 

friskvårdstimmen, då det tidigare inte fanns regler uppsatta över när anställda fick ta ut 

sin friskvårdstimmen. Vilket då gav möjlighet för anställda att ta ut friskvårdstimmen i 

samband med slutet av dagen för att promenera hem som ett hälsosammare alternativ 

till att ta buss eller bil. 

Idag finns det uppsatta regler för när friskvårdstimmen får utnyttjas, detta innebär att 

friskvårdstimmen inte får utnyttjas i samband med början eller slutet av arbetspasset 

samt i anslutning till lunchrast.  

Regleringarna uppstod då enhetscheferna fann att medarbetarna valde att utnyttja 

friskvårdstimmen i fel syfte genom att istället sluta tidigare och åka hem.  

Besvikelsen som medarbetarna framförde riktades mot de medarbetare som tidigare 

utnyttjat denna timme i fel syfte, detta genom att se timmen som en möjlighet till att 

sluta tidigare och åka hem samt erhålla lön för denna timme. Enhetscheferna påpekade 

att det var beklagligt att det även drabbar dem som varit ärliga i sitt utnyttjande av 

friskvårdstimmen, då regleringen medfört svårigheter att hitta tillfällen som 

verksamheten tillåter utnyttjande av friskvårdstimmen.  

 
“De flesta nyttjar nog friskvårdspengen, det är lite sämre med friskvårdstimmen, 
tidigare hade vi så att vi kunde ta ut timmen i slutet av dagen men nu är det ändrat så 
nu går inte de längre. Vilket är synd för dem som verkligen utnyttjar de på rätt sätt, för 
när man väl kommer hem är man så trött och de är annat som ska fixas. Viktigt med 
ärlighet kring användandet av friskvårdstimmen […]” 
(Medarbetare 1) 
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5.5.3 Bristande information 

Information är något som nämns av de flesta, att det ibland finns brister och 

medarbetare får stå själva på sin kant och fundera ut vad det är för regler och 

förordningar när det gäller uttag av friskvård. Vad den bristande informationen beror på 

är återigen tidsbrist, det finns inte tid till återkoppling eller vilka prioriteringar som ska 

göras. I många av dessa fall beror detta även på att enhetschefen inte befinner sig i 

samma lokaler som medarbetarna. Medarbetarna beskrev då att enhetscheferna enbart 

hade möjlighet att komma över till dem vid speciella tillfällen och ingick inte som en 

naturlig del i arbetsgruppen. 

 

“Det är dåligt med information, det är en del oklarheter kring vad det är egentligen 
som gäller[…]” (Medarbetare 2) 
 

5.5.4 Individens förutsättningar till användandet av friskvård 

Beroende på individens förutsättningar upplevdes användandet av friskvården olika 

beroende på dels organisationens situation men även utifrån den enskilda individen. 

Faktorer som uppgavs som hinder var ålder, kroppsliga faktorer men även privatlivet, 

hur familjesituationen såg ut. Bland annat menade en enhetschef att orken och tiden inte 

fanns på eftermiddagarna efter arbetet, då det var annat som skulle göras hemma.  

 

“Jag som chef är tyvärr dålig på detta med att ta ut friskvårdstimme samt 
friskvårdsbidrag, hinner helt enkelt inte med, efter åtta timmar är jag trött, sen när man 
har slutat så är det annat som ska göras. Men jag medhåller att detta är jättedumt […]” 
(Enhetschef 3) 
 

Medarbetare såg åldern som en avgörande faktor för vilka typer av aktiviteter som 

uppskattades. Den yngre generationen av medarbetare var mer positiva till fysiska 

aktiviteter, medan den äldre generationen var mer intresserade av lugnare aktiviteter 

såsom yoga och massage. En medarbetare menade detta att “vi ser nog lite olika på 

detta med träning och vilken typ av friskvård som passar bäst […]” (Medarbetare 3).  

 

Även de kroppsliga faktorerna har betydelse för vilka aktiviteter som medarbetare har 

förmåga till att utföra. Till exempel berättade en medarbetare att gym är något som 

många arbetskamrater utnyttjar sitt friskvårdsbidrag till, vilket personer som var 
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överviktiga inte ansåg som attraktivt. De kände sig beskådade och obekväma i en sådan 

miljö, istället såg de simning som ett mycket bättre alternativ till fysisk aktivitet.  

 

5.6 Delat ansvar för friskvård 
 

5.6.1 Uppmana varandra till att ta ansvar 

Samtliga parter var överens om att de har ett delat ansvar över utnyttjandet av friskvård. 

Dock tryckte enhetscheferna på att det var ett individuellt ansvar. Den enskilda 

individen har ett ansvar att hålla sig frisk och stark för att klara av arbetet. Klarar inte 

medarbetarna av arbetet blir hela arbetsgruppen lidande samt även de som de vårdar, 

detta menade flera av enhetscheferna. Fortsättningsvis menade enhetscheferna att det är 

viktigt att både medarbetare och enhetschefer verkligen tar sitt ansvar och bidrar till en 

stark och hälsosam arbetsgrupp.  

 

“Alla har ett personligt ansvar kring sig själv, över sin egen kropp och sitt eget mående 
[…]” (Enhetschef 1) 
 

Medarbetarna i sin tur lägger ansvaret på enhetscheferna, att det är de som ska 

informera och motivera sina medarbetare till att utnyttja sin friskvård. Utan 

enhetschefernas engagemang till friskvård ansåg medarbetarna att det var svårt att 

komma ihåg att ta ut sitt friskvårdsbidrag. Det faller lätt bort i glömska, dock var 

medarbetarna medvetna om att som individ är man ansvarig över sin egen hälsa och 

mående för att klara av att utföra sina arbetsuppgifter. 

De medarbetare som själva inte hade en aktiv livsstil, ansåg både medarbetare och 

enhetschefer har ett större behov av att enhetscheferna stöttar dem till att utnyttja sin 

friskvård.  

 

“De har ansvar, men det skulle kunna ta mer ansvar, att pusha lite mer samt påminna 
mer om hur viktigt det är med friskvård […]” (Medarbetare 2) 
  

Medarbetare och enhetschefer uppgav även att de kände ett ansvar dels mot sig själva, 

men även mot andra att vara starka och friska. Att föregå med gott exempel ingick som 

en del av att ta ansvaret uppgav både medarbetare och enhetschefer, genom att till 

exempel bjuda på frukt och nötter istället för godis. 
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“Vi skulle kunna bli bättre att påminna våra kollegor att det inte ska ta med så mycket 
onyttigt på arbete, såsom bullar och godis. Det händer att det står en fruktkorg på 
bordet men det är sällan, det skulle kunna bli bättre […]” (Medarbetare 1) 
 

5.6.2 Bevara hälsa för att klara av arbetsuppgifterna 

Enhetscheferna talade för att de vid anställningsintervjuer utgår ifrån frågor som berör 

arbetssökandes livsstil. Enhetschefer värnar om att anställa personal som lever aktivt 

och tränar. Detta för att uppehålla en frisk och stark kropp som klarar av den tunga 

belastningen som vårdyrket innebär. Även att arbetssökande vid en anställning skulle 

förstå att de har en form av krav att hålla sig friska och uppehålla en sund livsstil, för att 

klara av arbetsuppgifterna och inte riskera långvariga sjukskrivningar uppgav cheferna 

om viktigt.  

 

“Man skulle vilja ändra på anställningsavtalet, genom att fylla ut med avtal om att se 
till att man håller sig frisk, och äter bra, att man underhåller sin kropp och hälsa. Jag 
som arbetsgivare är intresserad av frisk och sund personal, och detta är något som jag 
vid några få gånger tagit upp vid rekrytering […]” (Enhetschef 4) 
 

Enhetschefer och medarbetare var eniga om att arbetsuppgifterna inom vård- och 

omsorgsyrken innebär inte enbart omvårdnad utan även städning och stöttning för 

vårdtagare medger enhetscheferna. Likaså visa hänsyn och stödja vårdtagarens 

anhöriga, då de inte finner förståelse för till exempel “varför deras gamla mamma inte 

känner igen dem längre“. Administration är en stor del i arbetet då det mesta idag ska 

dokumenteras. Både medarbetare och enhetschefer håller fast vid att yrket idag är 

slitsamt, inte bara fysiskt utan även psykiskt. Att underhålla sin kropp fysiskt och 

psykiskt är därför utav stor vikt för att orka med arbetsuppgifterna.  

 

“Idag är det inte bara tungt fysisk utan även både psykiskt och fysiskt, det är oerhört 
viktigt att undersköterskor som har den orken och fysiken, att dom fortsätter att orka 
med sitt arbeta […]” (Enhetschef 4) 
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6. Diskussion 
 

6.1 Resultatdiskussion 
 

Syftet och frågeställningarna upplevs besvarade då vi har fått med både enhetschefernas 

och medarbetarnas syn kring friskvård, detta genom vem/vilka som har ansvar, 

begränsningar och fördelar med friskvård men även hur livsstilen påverkar oss som 

individ ute i arbetslivet. Utifrån resultatet har följande tre diskussionsämnen valts ut; 

delat ansvar, livsstilens betydelse och begränsningar. Dessa tre ämnen valdes ut på 

grund av att det var kring detta de flesta informanter valde att fokusera på. 

 

6.1.1 Delat ansvar 

Resultatet visar att medarbetare och enhetschefer upplever ett delat ansvar för friskvård, 

men att det slutligen är individen själv som avgör vad och hur 

friskvårdsbidraget/friskvårdstimmen ska användas, framförallt antydde enhetscheferna 

att individen har ett egenansvar till sin egen hälsa. Kjellman (2006) menar dock det 

motsatta, nämligen att chefens enskilda ansvar är att erbjuda hälsofrämjande insatser 

som alla kan delta i för att gynna hälsa hos samtliga arbetstagare, vilket även finns 

lagstadgat i Arbetsmiljölagen (1977:1160). Trots att detta finns lagstadgat upplever 

medarbetare att enhetscheferna inte har kunskap om vad som egentligen gäller i denna 

fråga, vad de ska bistå med för att gynna hälsan hos sina medarbetare.  

 

Utifrån ovanstående kan detta kopplas samman med funderingar kring hur långt 

enhetschefens ansvar sträcker sig för att stötta sina medarbetare utan att det blir för 

privat. Dessutom uttrycker enhetscheferna en viss tveksamhet att beröra känsliga frågor 

gällande medarbetarnas livsstilsvanor. Enhetschefen har trots allt en nära kontakt med 

medarbetaren samt kontakter inom företagshälsovården som erbjuder olika former av 

insatser.  

 

Medarbetarna framhäver i resultatet att stödet och informationen kan förbättras 

samtidigt som enhetschefer menar att de inte har tid med att informera om friskvården. 

Faktorer som ledarskap, medarbetarskap, verksamhetsstyrning och organisation av 

hälso- och arbetsmiljöarbete har visat sig vara en stor del i att främja och upprätthålla 
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hälsa (Dellve & Wikström 2009, se Eriksson 2013 s. 794). Just att informationen inte 

togs upp på arbetsplatsträffar är ett återkommande problem menar samtliga informanter. 

Medarbetare vill se att friskvård tas med som en punkt under arbetsplatsträffar. 

 

Enhetschefer upplever att de har möjlighet att ta ut sin friskvård och antyder samtidigt 

att de kan bli bättre på att utnyttja friskvården. Kjellman (2016) menar att chefens 

delaktighet speglas i medarbetarnas engagemang för friskvård, utifrån detta bör 

enhetscheferna ta friskvården på större allvar och visa att det är något som ska utnyttjas 

och är viktigt.  

 

6.1.2 Livsstilens betydelse 

Resultatet visar att intresset för fysisk aktivitet är relativt lågt hos medarbetare och 

enhetschefer. Detta var något som de signalerar att de inte hade tid med, på grund av 

tidsbrist både på arbetet och privat, dock har de vetskap om att kroppen behöver 

aktiveras för att må bra. Rekommendationen utav fysisk aktivitet innefattar minst 30 

minuter måttlig träning varje dag (Orth-Gomér & Perski 2008). Då fysisk aktivitet kan 

ses som en prioriteringsfråga antydde medarbetare och enhetschefer att den tidsbrist till 

fysisk aktivitet som många upplever, fungerar som en bortförklaring till att motionera. 

De finner istället andra sysslor efter jobbet som är mer betydande än fysisk aktivitet.  

Attityden till friskvård är övervägande positiv hos	  medarbetare och enhetschefer, men 

hur de efterlever dessa attityder ser olika ut. Trots detta är “hetsen” kring god hälsa ett 

hett ämne idag med råd och rön om diverse dieter och en fitnesskultur	  som växt sig allt 

större i samhället. Samt stor vetskap om hur en ohälsosam livsstil påverkar hälsan, inte 

bara för den enskilda individen utan även för samhället i stort (Folkhälsomyndigheten 

2012; Ekblom-Bak, Ekblom & Hellénius 2010; Prevent 2013). Enhetscheferna och 

medarbetarna anser att diskussioner kring friskvård, god hälsa och levnadsvanor är 

något som bör lyftas fram mer, detta skulle bidra till motivering åt rätt riktning för 

samtliga inom vård-och omsorgsförvaltningen.   

 

Utifrån forskning som visar att chefer vid rekrytering efterfrågar individer med sunda 

livsstilsvanor (Maravelias 2012), vilket även enhetschefer i resultatet bekräftar. Uppstår 

här ett dilemma, då enhetschefen inte alltid lever som de efterfrågar, då enhetscheferna i 

resultatet bekräftar att de inte alltid utnyttjar sin friskvård och är fysisk aktiva.  
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Något som enhetschefer gav som förslag i resultatet var att obligatorisk friskvård borde 

ingå i anställningsavtalet. Detta skulle då innebära att friskvården skulle ses som en 

obligatorisk del av arbetet, på samma principer som arbetstider och lön.  

Detta är någonting som skulle kunna ses som ett positivt förslag inom vård- och 

omsorgsyrken då forskning tyder på att obligatorisk fysisk aktivitet på arbetstid bidrar 

till en ökad arbetsprestation samt minskad sjukfrånvaro (Thiele Schwarz & Hasson 

2011; Thiele Schwarz, Lindfors & Lundberg 2008).  

 

6.1.3 Diskussion om upplevda begränsningar 

Möjlighet till att schemalägga friskvårdstimmen påstår både enhetschefer och 

medarbetare skulle underlätta för samtliga att utnyttja sin friskvårdstimme, vilket kan 

bidra till att friskvård blir en naturlig del av arbetsveckan.  

Tidigare studier tyder på att motivation till fysisk aktivitet kan skapas genom att 

samtliga på arbetsplatsen aktivt utnyttjar sin friskvård (Persson et al, 2014; Kellman 

2006). Utifrån detta kan schemaläggning utav friskvården innebära en mer tydlig 

hänvisning för samtliga enhetschefer och medarbetare, vilket kan gynna till att fler 

motiveras att utnyttja friskvården oftare. Om en lucka i schemat innefattar en mer 

tydligt hänvisning till att utnyttja friskvårdstimmen, skulle fler sannolikt utnyttja 

timmen.  

 

Utökad tid av friskvårdstimmen efterfrågas av de intervjuade medarbetarna. En timme i 

veckan upplever medarbetarna som för lite tid till annat än promenader, de utrycker en 

önskan om en utökad tid för att på så sätt hinna utöva en mer omfattande fysik aktivitet. 

Forskarna Abraham och Granham-Rowe (2009) menar däremot det omvända, nämligen 

att promenader är tillräckliga för att påverka hälsan positivt. Enhetscheferna i sin tur 

menar att en timme i veckan är tillräckligt mycket tid. En enhetschef bekräftar detta 

under en intervju. Om till exempel 20 anställda skulle utnyttja sin friskvårdstimme varje 

vecka skulle det totalt resultera i 80 timmar i månaden. Vilket innebär att en 

halvtidstjänst behövs för att täcka upp all tid som utnyttjas för friskvårdstimmar. 

Huruvida friskvårdstimmen gynnar arbetsgivare eller inte, beror helt på vad 

medarbetaren använder sin timme till. Föreligger risk för ryggskador som det till stor 

del gör för personal inom vård-och omsorgsyrken, kan till exempel förebyggande 

styrketräning av ryggen vara passande under denna timme (Arbetsmiljöverket 2014). 

Dock kan det detta ses som problematiskt då friskvårdstimmen inte anses som tillräcklig 
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tid för en omfattande aktivitet som styrketräning. Vilket oftast innebär en restid till och 

från gymmet, då det är få arbetsplatser som tillhandahåller eget gym.  

 

Resultatet visar att enhetscheferna upplever att de har möjlighet till att ta ut sin 

friskvårdstimme men gör det inte, motsatta upplevelser finns hos medarbetarna som 

gärna vill utnyttja sin friskvårdstimme men inte har samma möjlighet. Detta kan även 

kopplas samman med LO- undersökning som visar att tjänstemän ges möjlighet att ta ut 

friskvård i en betydligt större omfattning än deras arbetare (Martos Nilsson 2011).  

Trots detta antyder resultatet att medarbetarna är i ett större behov av fysisk träning då 

de har ett mer slitsamt yrke jämfört med enhetscheferna. Utifrån forskning av Minkler 

(1999) kan koppling till skillnader i socioekonomiskstatus mellan medarbetarna och 

enhetschefer göras utifrån utbildningsnivå, ekonomiska tillgångar, yrkesroll, etc. Vilket 

forskningen menar är avgörande för individers möjligheter till god hälsa (Minkler 

1999).  

 

6.3 Metoddiskussion  
 

Bryman (2011) beskriver en kvalitativ metod som innebär att fånga upp människors 

upplevelser och känslor i ett sammanhang, vilket i denna studie är passande utifrån 

syftet. Denna studie kunde genomförts kvantitativ, genom att skicka ut enkäter till 

anställda inom vård- och omsorgsförvaltningen. Här skulle resultatet visa skillnader och 

likheter utifrån ålder och kön till exempel, samt i vilken frekvens friskvård används.  

Fokusgruppsintervjuer antogs som intervju form vilket tidigt i undersökningen fick 

ändras till enskilda intervjuer, detta på grund av att det uppstod svårigheter i att 

samordna fokusgruppsintervjuer utifrån enhetschefers scheman. Enskilda intervjuer 

öppnade upp möjligheten till att intervjuarna kunde anpassa sig efter enhetschefernas 

scheman. Varför valet föll på både enhetschefer och medarbetare berodde på att få med 

båda parters syn och upplevelser kring ämnet. Friskvård kan vara ett sådant ämne som 

enhetschefer och medarbetare ser och utnyttjar på olika sätt (Kjellman2006). Hade 

enbart en grupp genomfört intervjuerna hade endast syn från ett perspektiv fångats upp 

och ett svar på tal hade uteblivet.  
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Utifrån det målinriktade urvalet som gjordes valdes att inte utgå ifrån några specifika 

krav såsom kön eller ålder, detta för att få ett så brett spann som möjligt samt inte 

stänga ute andra intresserade informanter. Här skulle dock fler krav kunnat ställas ifall 

en specifik grupp av informanter var utav intresse till undersökningen. Fördelen att 

tillhandahålla en kontaktlista var att inte personligen behöva uppsöka varje enhetschef 

på deras kontor, vilket utifrån ett etiskt perspektiv även skulle verka påträngande.  

Anledningen till att ett mindre antal medarbetare intervjuades berodde på svårigheter att 

hitta en lämplig tid och plats för både informanter och författare. Fyra intervjuer från 

respektive part skulle skapat en balans i data vid analysen. Antalet informanter i denna 

studie är för litet för att kunna uttrycka att någon mättnad har uppnåtts, däremot kan 

nämnas att svaren som genererats vid intervjuerna kring synen på friskvård har varit 

liknande. Intervjuplats valdes utifrån informanternas önskemål, för deras del var det 

mest naturligt att intervjun genomfördes på deras arbetsplats, samt med hänsyn till 

informanternas scheman. Intervjuerna genomfördes på samtliga arbetsplatser i ett 

avskilt samtalsrum för att informanterna skulle känna sig bekväma samt att få sitta 

ostört.  

 

Samtliga fyra etiska forskningsprinciper har tillämpats i denna studie, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Bryman 2011).  

 

Genom att informationsbrev skickades ut till samtliga informanter inför intervjun, fick 

alla ta del av de etiska principerna gällande för denna studie. Ett muntligt samtycke har 

erhållits från informanterna inför varje intervju. Detta medför att informationskravet och 

samtyckeskravet kan anses som uppnått. En svaghet som finns i studien gäller 

konfidentialitetskravet, då enhetscheferna förmedlade kontakten vidare till 

medarbetarna kunde enhetschefer på så sätt få en viss vetskap om vilka medarbetare 

som deltagit i intervju. För att förebygga enhetschefernas insikt i vilka som tillslut 

intervjuades har antalet tillfrågade medarbetare varit högre än antalet medarbetare som 

tillslut valde att genomföra intervjun. All insamlad data har förvarats så ingen obehörig 

kunnat ta del utav materialet, på så vis har konfidentialitetskravet tillämpat. 

Nyttjandekravet kan anses som uppnått då insamlad data enbart används till denna 

studie. 

 



	   27	  

Tillförlitlighet 

Trovärdighet: Då syftet innefattar att eftersöka synen kring friskvård, antogs en 

kvalitativ metod. Genom intervjuer med personer väl insatt i verksamheten som syftet 

riktades mot, anses resultatet som trovärdigt. Även citat har använts för att styrka det 

som resultatet beskriver. Resultatet har via diskussion kopplats samman med tidigare 

forskning och litteratur som berör ämnet, vilket ökar trovärdigheten. 

En svaghet som finns är att en informantvalidering inte genomförts, vilket skulle ökat 

trovärdigheten för denna uppsats (Granheim & Lundman 2004). 

Överförbarhet: Då studien innefattar en tydlig beskrivning över forskningsprocessen 

och ett målinriktat urval av informanter, med två kriterier för att delta i en intervju. Kan 

därför denna undersökning anses som överförbar till en annan arbetsplats som kan ge 

sin syn på friskvård.    

Pålitlighet: Med en väl beskriven metod över forskningsprocessen innehållande 

studiens alla delar anses denna studie som pålitlig. Tabeller över analysarbetet visar 

tydligt hur processen fortlöpt (Granheim & Lundman 2004).  

 Möjlighet att styrka och konfirmera: Då författarna uppger tidigare erfarenheter inom 

vård- och omsorgsyrket går det inte att undgå att objektiviteten brustit då viss 

förförståelse finns till yrket. Samt att tre års studier medfört förförståelse för ett 

hälsofrämjande arbete, kan även detta påverkat resultatet i denna uppsats (Bryman 

2011). Dock har inga egna värderingar framkommit i resultatet då en manifest 

innehållsanalys valts som analys metod (Granheim & Lundman 2004). 

 

Utifrån resultatet samt diskussionen har följande idéer till vidare forskning framkommit. 

• Då denna undersökning gjordes inom en kommunal verksamhet, väcktes intresse 

till att undersöka om synen på friskvård ser annorlunda ut i privat regi? 

 

• Hur väl utnyttjas friskvårdsbidraget och friskvårdstimmen inom andra 

yrkesgrupper? Finns det någon yrkesgrupp som utmärker sig till att utnyttja 

friskvård i större omfattning jämfört med andra?  
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7. Slutsats 
 

Syftet med denna studie var att studera enhetschefernas och medarbetarna syn på 

friskvård inom en vård- och omsorgsförvaltning. Utifrån uppsatta frågeställningar har 

dessa slutsatser uppkommit.  
Fysik aktivitet är något som de flesta starkt kopplar samman med friskvård, generellt 

menade både enhetschefer och medarbetare att friskvårdsaktiviteter syftar till att 

anställda ska må bra. Friskvård är en förmån som anställda ställer sig positiv till, dock 

speglar sig inte den positiva attityden i hur friskvården senare utnyttjas. Varför inte 

friskvård utnyttjas kan förklaras genom en rad upplevda begränsningar inom 

verksamheten; tidsbrist, ekonomi, regleringar samt motivation är en del av flera 

bidragande faktorer.  

Gällande vem som har ansvaret till att friskvården utnyttjas anses delat, dock finns det 

en antydan till att medarbetare och enhetschefer gärna vill anförtro ansvaret till 

varandra, vilket innebär att ansvaret till friskvård tillslut hamnar hos den enskilda 

individen.  

Goda livsstilsvanor ansåg enhetscheferna vara en bidragande faktor till anställning, att 

underhålla sin kropp ansågs som en viktig del inte bara i arbetslivet utan även i 

privatlivet. Här uppkom dock ett dilemma, enhetscheferna ville stötta sina medarbetare 

till att förändra deras livstillsvanor men upplevde det som ett känsligt ämne att 

ifrågasätta medarbetarnas livsstil.  

Sammanfattningsvis upplever både medarbetare och enhetschefer att för att klara av de 

tunga arbetsuppgifterna som det faktiskt innebär inom vården, samt påfrestningar även 

psykiskt. Så är det av stor vikt att var och en tar ansvar till att underhåller sin kropp, för 

trots allt ska de hantera att vårda dem som allra mest behöver vård och stöttning.  
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1, Informationsbrev 

Erbjudande till anställda inom vård-och omsorgsförvaltningen i 

X kommun att delta i en studie om friskvård på arbetsplatsen. 

Våra kroppar mår som bäst när det får sin dagliga motion, men finns möjligheten och 
tiden till rörelse och motion då vi tillbringar mycket tid på arbetet? 

Välorganiserad friskvård på arbetsplatser är en möjlighet till att faktiskt hinna med sin 
träning.  I denna studie ”Friskvård på arbetstid - En kvalitativ studie om synen på 
friskvård bland chefer och medarbetare inom en vård- och omsorgsförvaltning”, ska vi 
som studenter på Mittuniversitet undersöka hur möjligheterna till friskvård ser ut. Vi 
ska även undersöka hur fördelningen av ansvar för friskvård upplevs mellan 
medarbetare respektive chefer. 

Vi har valt att undersöka närmare hur medarbetare och chefer inom vård- och 
omsorgsförvaltningen i X kommun upplever arbetet med friskvård. För att studera detta 
kommer vi att genomföra intervjuer med både chefer och medarbetare. 

Tid och plats för intervjuerna bestämd tillsammans med deltagarna.  Vi räknar med att 
intervjuerna kommer att ta cirka 40 minuter. För att säkerställa dokumentationen 
kommer vi att banda intervjuerna. Skulle det vara så att Du har anmält dig till en 
intervju men är förhindrad att delta den dagen, ser vi över om ett nytt tillfälle går att 
boka in för intervju. 

Vi följer de forskningsetiska riktlinjer som är uppsatta. Detta innebär att Ditt deltagande 
är frivilligt och Du kan avstå från att svara på frågor eller när som helst avbryta Din 
medverkan utan att motivera varför. De uppgifter som samlas in behandlas 
konfidentiellt och kommer enbart vara tillgängligt för oss som författare av uppsatsen 
och vår handledare. Det insamlade materialet kommer endast användas till vår C-
uppsats i Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet vid Mittuniversitetet. 

Efter godkännande av ansvarig examinator kommer vi kunna maila ut den färdiga C-
uppsatsen för de som är intresserade. 

Fyll i bifogad svarsblankett om du väljer att medverka. Kopiera svarsblanketten och 
bifoga i ett svarsmail till oss, Elin eller Josefine så snart som möjligt, senast den 23 
Mars. 

Vid eventuella frågor kring undersökningen får Du gärna kontakta oss via mail eller på 
telefon. 

Elin Nordqvist & Josefine Palmér 

Kontaktuppgifter studenter:                                      Kontaktuppgifter handledare: 
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Elin Nordqvist                                                  Maria Warne 

elno1303@student.miun.se                                        maria.warne@miun.se 

070-xxx xx xx                                                                010-xxx xx xx 

Josefine Palmér 

jopa1303@student.miun.se  

070-xxx xx xx  

 
 

Svarsblankett 

[  ] Ja, jag vill delta i studien                  

Jag är anställd inom X Kommun sedan: 

Jag har valt att medverka och bifogar mina kontaktuppgifter nedan: 

Namn: 

Arbetsplats: 

Telefonnummer: 

Mailadress: 
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9.2 Bilaga 2, Intervjuguide 

Inled med att informera om att vi ska spela in intervjun för att vi sedan ska kunna gå 
igenom materialet.  
Inledande information till båda grupperna innan intervjun startar: 
 
● Inget av detta material kommer att kopplas till individ, arbetsplats eller ort. 
● Vill dem inte svara på någon fråga är det bara att säga pass, även att lämna intervjun 
är tillåtet när denne önskar. Deltagandet är frivilligt. 
● Finns det några invändningar eller övriga frågor innan intervjun börjar? 
 
Intervjuguide till chefer:  
● Vad är det första ni tänker på när ni hör ordet ”friskvård”? Finns inget rätt eller fel. 
        -Kan det innebära något mer än bara fysisk aktivitet?  
        -Livsstilsvanor så som kosthållning, alkohol, rökning, stress. 
        -Vilket syfte har friskvård?  
 
● Vilken attityd upplever ni finns bland chefer respektive medarbetare till den friskvård      
som finns att tillgå på er arbetsplats?  
        -Negativa; beskriv mer, vad kan den negativa attityden beror på?  
        –Tidsbrist, motivation? 
        -Positiva; beskriv mer, vad kan den positiva attityden beror på?  
       – Resurser, motivation? 
 
● Hur tas möjligheten till friskvård tillvara av er som chefer respektive medarbetare?  
       -Negativa faktorer; tidsbrist, resurser?  
       -Positiva faktorer; drivande personalgrupp, gemenskap. 
 
● På vilket sätt ges information om friskvård på just din/er arbetsplats?  
       -Drivande chef/kollegor? Är detta något som tas upp på APT?  
       -Schemaläggning? 
 
• Vilket ansvar upplever ni att ni chefer har för att upprätthålla goda levnadsvanor i 
syfte att ha möjlighet att orka med arbetet?  
         -Upplever ansvar; hur jobbar ni med detta?  
        -Upplever inget ansvar; beskriv mer? 
        -Delaktighet 
        -Vilja/motivation 
        - Möjlighet till egen schemaläggning? 
 
● Vilket ansvar upplever ni att medarbetarna har för att upprätthålla goda levnadsvanor 
i syfte att ha möjlighet att orka med arbetet?  
             -Upplever ansvar; hur jobbar ni med detta?  
             -Upplever inget ansvar; beskriv mer? 
             -Delaktighet 
             -Vilja/motivation 
             -Möjlighet till egen schemaläggning? 
 
 
● Är det något annat som någon skulle vilja tillägga kring det som vi har diskuterat? 
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Intervjuguide till medarbetare:  
● Vad tänker ni på när ni hör ordet ”friskvård”? Det finns inget rätt eller fel. 
             -Kan det innebära något mer än bara fysisk aktivitet?  
             -Livsstilsvanor så som kosthållning, alkohol, rökning, stress. 
 
● Vilken attityd upplever ni finns till friskvård bland medarbetare respektive chefer? 
             -Negativa, beskriv mer.  
             -Positiva, beskriv mer. 
 
● Hur tas möjligheten till friskvård tillvara av er som medarbetare? 
              -Negativa faktorer; tidsbrist?  
              -Positiva faktorer; drivande personalgrupp, gemenskap. 
 
• Hur upplever ni att chefer tar tillvara på möjligheten till friskvård på er arbetsplats?  
              -Negativa faktorer; tidsbrist?  
              -Positiva faktorer; drivande personalgrupp, gemenskap. 
              -Föregår cheferna som ett gott exempel? 
 
● På vilket sätt ges information om friskvård på just din/er arbetsplats? 
               -Drivande chef/kollegor 
               -Schemaläggning? 
 
• Vilket ansvar upplever ni att ni som medarbetare har för att hålla er friska och orka 
med arbetet? 
               - Delaktighet? 
               - Möjlighet till egen schemaläggning? 
               - Egen träning? 
 
● Vilket ansvar upplever ni att cheferna har för att upprätthålla goda levnadsvanor i 
syfte att ha möjlighet att orka med arbetet?  
               - Upplever ansvar; hur jobbar ni med detta?  
               - Upplever inget ansvar; beskriv mer? 
 
 
● Är det något annat som någon vill tillägga kring det som vi har diskuterat? 
 
Förståelsefördjupande frågor: 
● Kan du berätta mer om…? 
● Vad innebär…? 
● Hur tänkte du…? 
● Vilken betydelse har…? 
● Skulle du kunna ge exempel….? 
● Det var intressant, kan du utveckla det lite…? 
	  


