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                                  Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att belysa hur fenomenet friskvård 

på en arbetsplats uppfattas av enskilda individer och vilken 

betydelse det kan få med avseende på såväl hälsan som 

välbefinnandet i stort. Utifrån denna fråga ville vi även se om det 

fanns skillnader i upplevelser av friskvård i de olika 

yrkeskategorierna från arbetsledning till arbetstagare. Inställningen 

till friskvård som prevention på en arbetsplats och vardagsmotion 

för den enskilde individen är individuell. En del människor varken 

vill eller tror sig kunna utöva friskvård och håller sig friska ändå. 

Den empiriska undersökningen bygger på kvalitativ metod. Vi har 

genomfört en intervjuundersökning med sju intervjupersoner från 

olika yrkeskategorier vilka har bidragit med sina tankar kring 

friskvården. Vi har använt oss av Antonovsky teori KASAM. 

Intervjuerna har tolkats enligt hermeneutiska principer. Resultaten 

visar bland annat att friskvård är betydelsefull på många sätt för 

medarbetare. Friskvård handlar om så mycket mer än fysisk 

aktivitet. 

Nyckelord: Friskvård, ohälsa, hälsofrämjande, arbetsförmåga, 

intervjuundersökning 

                      Keywords: Health promotion, workability, interviews 
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1 Inledning  
 

En god hälsa är en viktig premiss för goda arbetsprestationer och många arbetsgivare 

engagerar sig i olika former av friskvård för sina anställda, men det är inte bara på arbetstid 

som hälsan måste skötas, det är lika viktigt på fritiden. Därför är det betydelsefullt att som 

enskild individ ta ansvar för sin egen hälsa och sköta om kroppen, att få in fysisk aktivitet på 

ett enkelt sätt i det vardagliga livet. Det gäller att se till helheten, det vill säga relationen 

mellan arbete och fritid. Det är även viktigt för arbetsgivaren att på arbetsplatsen skapa en 

miljö för sina medarbetare så att de inspireras till fysisk aktivitet genom att kunskapen ökas 

och det genom kontinuerlig kompetensutveckling om friskvård. Vi vet av egen erfarenhet att 

det kan vara svårt att få en bra balans mellan arbete och fritid. Vi vet också att det kan vara 

besvärligt att ändra på sina vanor, men med ökad kunskap om vikten av att röra på sig och äta 

sunt det vill säga att sköta om sin hälsa och med uppmuntran ifrån arbetsgivaren tror och 

hoppas vi att fler tar vara på möjligheten till de friskvårdaktiviteter och de föreläsningar om 

friskvård de erbjuds på sina arbetsplatser. Detta är inte lätt då vi idag ofta lever i ett ”ligg- och 

sitt samhälle” som vi själva skapat både i och utanför hemmet och människor mår allt sämre 

både fysiskt och psykiskt vilket i sin tur kan leda till livsstilsrelaterade sjukdomar. Alla i 

samhället har ett ansvar för hälsan både beslutsfattare, arbetsgivare och den enskilde individen 

för att bland annat få ner de livsstilsrelaterade sjukdomarna som utgör nästan 50 procent av 

samhällets sjukvårdskostnader (Rydqvist & Winroth, 2004, 37f).”Ett gammalt välkänt faktum 

är att kropp och själ hör samman”, skriver Rydqvist och Winroth. Med andra ord är 

upplevelsen av kroppens fysiska kapacitet och ork starkt kopplat till hur vi upplever och trivs 

med oss själva (Rydqvist & Winroth, 2004, 265). Därför anser vi att friskvård är en viktig del 

i såväl arbetslivet som i övriga vardagslivet.  

 

De senare årens forskning i ämnet friskvård belyser olika faktorer, vilka hjälper medarbetare 

att hålla sig friska istället för att som tidigare traditionellt fokusera på riskfaktorer vilka gör att 

individen blir sjuk. För många arbetsgivare kan friskvårdssatsningar skapa friskare 

arbetsplatser, vilket kan vara givande investeringar på så vis att arbetsgivaren får friskare 

personal skriver docent och socialpsykolog Bosse Angelöw i sin bok ”Friskare 

arbetsplatser”
 
(2002). 
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När det gäller friskvård, hälsa och ohälsa nämns det ofta två intressanta begrepp. Dessa är 

promotion och prevention det vill säga främjande och förebyggande. I friskvårdsarbetet 

kompletterar dessa begrepp varandra (Kjellestål, C. red., Bjurvald, M., Menckel, E., 

Schærström, A., Schelp, L.& Unge C. Statens Folkhälsoinstitut [FHI]. 2004, 15). För att 

minska risken för ohälsa kan friskvård på arbetsplatsen vara en av flera olika preventioner 

(Angelöw, 2002, 85). Vi tror att om det satsas på ett effektivt hälsoarbete kan det vara lönande 

ur ett samhällsperspektiv, för den egna individuella hälsan, för att goda levnadsvanor och en 

sund livsstil underlättar, utvecklar och stärker medarbetarens hälsa, men också ur ett 

arbetsgivarperspektiv, då detta kan sammankopplas med att om individen känner ett ökat 

välbefinnande blir även effektiviteten bättre på såväl individ, grupp och organisationsnivå 

(FHI, 2004, 13). Tyvärr vet vi att det inte alltid är så enkelt att få arbetsgivare att satsa på 

friskvård och andra hälsofrämjande insatser. 

 

Sambandet mellan hälsa och rätt utformad fysisk aktivitet är stark och därmed viktigt för 

folkhälsan. Detta bör världens alla Regeringar uppmärksamma anser World Health 

Organisation, WHO (Statens Beredning för Utvärdering av medicinsk metodik [SBU] 1997, 

95). Vid ett möte i WHO:s generalförsamling 1977 myntades begreppet ” Hälsa för alla till år 

2000”(Pellmer & Wramner, 2007, 163). Sex internationella dokument framtogs under åren 

1978- 2000 i en kedja som präglat det internationella folkhälsoarbetet. Sammanfattningsvis 

belyser dessa dokument tydligt hur verksamma folkhälsoinsatser bör genomföras, organiseras 

och vilken slags kunskap om folkhälsoproblemens karaktär som behöver utvecklas. Genom 

åren har detta omarbetats och omformulerats till 21 mål för det 21:a århundradet, HÄLSA 21 

och detta kom att gälla från år 1999. 

Sverige ställer sig bakom dessa 21 mål. Våren 2003 antog Sveriges Riksdag ett beslut om 

nationella folkhälsomål, som för Sveriges del är 11. Målområde 4 är ”hälsa i arbetslivet”, 

vilket innebär en strävan att minska den arbetsrelaterade ohälsan och skapa arbetsvillkor som 

fungerar väl, samt att sociala skillnader i hälsa ska minska.  

Det behövs både långsiktiga och kortsiktiga åtgärder i människans arbetsmiljö och i 

arbetslivet för att minska den eskalerande arbetsrelaterade ohälsan.  

Målområde 9 ”fysisk aktivitet” handlar om att en god hälsoutveckling där fysisk aktivitet är 

en förutsättning. Med detta mål vill staten öka förutsättningarna för ökad fysisk aktivitet hos 

hela befolkningen bl.a. genom mer fysisk aktivitet i skolan, under fritiden och i anslutning till 

arbetet (Pellmer & Wramner, 2007, 163ff, 191ff). Dessa målområden blir för oss i den här 

studien viktiga att ta fasta på. 
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1.1 Skattefri motion 
 

Naturligtvis finns det lagar och regler att följa när det gäller friskvård på arbetstid. Enligt 

nuvarande regler är friskvård av enklare slag såsom gymnastik, styrketräning, bowling, 

spinning, simning, motionsdans, kostrådgivning, qui-qong med mera avdragsgillt för 

arbetsgivaren och skattefri för alla anställda. Skattefriheten utgår från att friskvårdsprevention 

riktar sig till alla medarbetare oavsett anställningsform. 

Enligt 11 kap. 11§ inkomstlagen får friskvård och fri motion som personalvårdsförmån inte 

räknas som förmåner som medarbetaren kan byta ut mot kontanta medel 

(www.skatteverket.se ). 

 

 

1.2 Arbetsgivarens ansvar 
 

Enligt kommunallagen 2 kap. 7§ får en kommun inte drivas i vinstsyfte utan dess verksamhet 

går ut på att erbjuda tjänster eller allmännyttiga anläggningar för kommuninvånarna 

(www.notisum.se). För att arbetsmiljö och arbetsorganisation inte ska leda till arbetsrelaterad 

ohälsa har arbetsgivaren ett huvudansvar enligt arbetsmiljölagen AML. Arbetsgivare har en 

skyldighet gentemot arbetstagarna att förebygga och vidta åtgärder så att de inte utsätts för 

olycksfall eller ohälsa enligt 3 kap 2§ i AML. Det är också arbetsgivarens skyldighet att se till 

att en fungerande företagshälsovård finns att tillgå enligt 3 kap 2b§ i AML.Det finns 

föreskrifter (AFS, 2001:1) ifrån arbetsmiljöverket och i dessa föreskrifter regleras krav om 

sytestematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifterna innehåller krav på hur det praktiska 

arbetsmiljöarbetet ska bedrivas och gäller för arbetsgivare, det ska ingå som en naturlig del i 

den dagliga verksamheten. På arbetsmiljöverkets temasida går det att se vad ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete är och varför man bör ha ett sådant på en arbetsplats. Att arbeta med 

systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att på den egna arbetsplatsen verka för ett 

hälsoförebyggande arbete, att i det dagliga arbetet ta hänsyn till både sociala och psykologiska 

förhållanden och arbetsmiljöfrågor av fysisk karaktär och att fatta beslut och genomföra 

åtgärder så att de anställda inte skadas, far illa eller på annat sätt blir sjuka 

(www.av.se/teman/sam/). ”Människor som blir sjuka eller skadas på sin arbetsplats kostar 

pengar för företaget, samhället och samhället och för individen själv” 

(www.av.se/teman/sam/lonsamhet/) säger Mia Wessleus på arbetsmiljöverket i rapporten ”Är 

SAM lönsamt” (2005).  

 

http://www.skatteverket.se/
http://www.notisum.se/
http://www.av.se/teman/sam
http://www.av.se/teman/sam/lonsamhet


 

9 

 

Hon undrar vad det är som saknas eftersom det inte fungerar med ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete på flera arbetsplatser då arbetsgivare brister i kunskap om arbetsmiljöfrågor. 

Hon säger vidare ”Om ett hälsoinriktat arbetssätt ska kunna vara lönsamt så ställer det vissa 

krav. Ett systematiskt arbetssätt är en förutsättning för att nå resultat inom förbättringsarbete” 

(www.av.se/teman/sam/lonsamhet/). 

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete kan man läsa 

föreskrifternas ursprungliga lydelse, där vi har valt ut § 5,8 och 12, vilka säger  

”5§ Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i 

arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbete skall förebyggas 

och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det skall finnas rutiner som beskriver hur det 

sytestematiska arbetsmiljöarbetet skall gå till. Arbetsmiljöpolicyn och rutinerna skall 

dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten” 

(www.av.se/dokument/afs/ursprungs/ursprungsAFS2001_01.pdf 2001, 5f). 

”8§. Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för 

att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet” 

(www.av.se/dokument/afs/ursprungs/ursprungsAFS2001_01.pdf 2001, 6).  

”12§ När kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering, skall 

arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån” 

(www.av.se/dokument/afs/ursprungs/ursprungsAFS2001_01.pdf 2001, 7). 

Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till att risker i arbetet uppdagas och 

kan åtgärdas i ett tidigt skede. Det förebygger att medarbetaren drabbas av sjukdom, stress 

eller olycksfall. Trivseln ökar och engagemanget höjs i arbetet och det i sin tur leder till goda 

arbetsförhållanden med minskade sjukskrivningar som följd. Det reducerar 

kvalitetsförsämring och kommunen kan lättare behålla och rekrytera personal. Det är viktigt 

att all personal från arbetstagare, skyddsombud till arbetsgivare deltar i arbetsmiljöarbete då 

det bygger på samverkan (www.av.se/teman/sam/). 

 

 

 

http://www.av.se/teman/sam/lonsamhet/
http://www.av.se/dokument/afs/ursprungs/ursprungsAFS2001_01.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/ursprungs/ursprungsAFS2001_01.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/ursprungs/ursprungsAFS2001_01.pdf
http://www.av.se/teman/sam/
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1.3 Friskvård  
 

Friskvård handlar om att främja hälsa, olika frågor om vad som påverkar vår hälsa samt hur vi 

själva kan påverka den. Johnsson, Lugn och Rexed säger i sin bok ”Långtidsfrisk” att 

”Friskvård är benämning för 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. Denna anspänning och återhämtning 

gäller i alla dimensioner, dvs. för både kropp, själ och ande. Det innebär att friskvården 

innefattar hela livssituationen och måste integreras i hela livet” (Johnsson., Lugn & Rexed, 

2003, 89). Rydqvist säger att det som är utmärkande för allt friskvårdsarbete är att om det ska 

bli något positivt resultat krävs det en aktiv medverkan av individen. Det finns många olika 

definitioner av begreppet friskvård. En definition av friskvård kan lyda: ” Den process som 

möjliggör för individer och grupper att öka kontrollen över de faktorer som påverkar hälsan 

och därmed kunna förbättra den” (Rydqvist & Winroth, 2004, 29). Rydqvist säger vidare: 

”Alla aktiva åtgärder som vidtas för att befrämja hälsan främst på individ- och gruppnivå 

med fokus på levnadsvanor och livsstil”(Rydqvist & Winroth, 2004, 29). Angelöw skriver att 

”friskvårdssatsningar är en framgångsrik strategi för att skapa friskare arbetsplatser” 

(Angelöw, 2002, 85). Vidare menar han att även om det är bra med friskvårdsaktiviteter, får 

det inte vara den ända åtgärden. Han menar att när det gäller att skapa en friskare arbetsplats 

är det viktigt att det finns en helhetssyn och att det ska finnas en kombination av många olika 

strategier. När Angelöw diskuterar friskvård avser han olika aktiviteter som kan förändra den 

enskilda individens livsstil i olika frågor som rör fysisk aktivitet så som motion, rökning, 

alkohol, kost avslappning med mer (Angelöw, 2002, 85). Det finns olika undersökningar som 

visar att var fjärde vuxen rör sig alltför lite, eller inte alls på sin fritid. Vi kan motverka flera 

av våra stora folksjukdomar genom ökad fysisk aktivitet, och många skulle kunna bli friska 

om de ändrade livsstil säger Angelöw. 

 

 

1.4 Hälsa 
 

Hälsa är ett helhetsbegrepp och består av flera aspekter. Det finns många olika sätt att 

definiera ordet hälsa, bland annat lyder WHO:s definition av begreppet ”hälsa är inte bara 

frånvaro av sjukdom eller handikapp, utan högsta möjliga välbefinnande för den enskilde 

individen, fysiskt, psykiskt och socialt” (Johansson & Skiöld, 2007, 11). 

 



 

11 

 

Enligt Rydqvist kan hälsa definieras så här” Hälsa är att må bra- och att ha tillräckligt med 

resurser för att klara vardagens krav- och för att kunna förverkliga sina personliga mål” 

(Rydqvist & Winroth, 2004, 16). Hälsa handlar således inte bara om frånvaro av sjukdom 

eller en nedsättning av en funktion utan det handlar även om att ha ett välbefinnande, där 

individens inställning till sin egen hälsa är av stor vikt. Hur en person uppfattar sin egen hälsa 

är individuell och för att visa det kan man titta på det så kallade hälsokorset.  

 

 

 

  A B 

 

 

  C D 

  

  

 

Figur 1 Hälsokors som visar relationen mellan högt och lågt välbefinnande taget ur (Rydqvist & Winroth, 

2004 sid 17). 

 

Författarna vill här förklara hälsokorset med hjälp av Rydqvist & Winroth (2004) där bilden 

på figur 1 är hämtad, men där författarna lagt till fälten A; B; C och D för att utveckla 

hälsokorset går det då att se en sammanhängande helhet. Hälsokorset är en modell som visar 

på hur man kan dela in hälsan schematiskt i fyra delar. Den övre delen står för högt 

välbefinnande som visar att en individ mår bra, medan den nedre står för lågt välbefinnande 

och visar att en individ mår dåligt. En person kan vara sjuk i medicinsk mening, men ändå 

själv uppleva att han/hon mår bra och har en bra hälsa. Var i korset en individ placerar sig i är 

individuellt. Fältet A visar på att en person mår bra trots sjukdom. Fältet B visar att en person 

är frisk och mår bra. Fältet C visar att en person är sjuk och mår dåligt och fältet D visar att en 

person mår dåligt trots att han/hon är frisk (Rydqvist & Winroth, 2004, 17; Holmberg, 2007, 

7).  

Begreppet hälsa inbegriper för de flesta helt enkelt att kunna leva ett aktivt liv som är 

meningsfullt och att de ska kunna utveckla sig själva. Hälsa har också blivit en klassfråga i 

Sverige (Johansson & Skiöld, 2007, 10).  

 

Frisk  

Mår dåligt 

Sjuk  

Mår bra 



 

12 

 

Den kände brittiske sociologen Anthony Giddens menar att ”Kulturella beteendemässiga 

förklaringar betonar den betydelse livsstilen har för hälsan. Lägre samhällsklasser tenderar att 

röka och dricka mer alkohol samt äta sämre mat, något som är skadligt för hälsan” (Giddens, 

2001, 148). Det är inom de högsta inkomstgrupperna man äter den mest hälsosamma kosten 

visar olika undersökningar. Familjer med en högre utbildning har bättre hälsovanor och 

motionerar mer än lägre samhällsklasser (Giddens, 2001, 149). Även Angelöw menar att låg 

utbildning och lägre samhällsklass hör ihop med motstånd mot motion (Angelöw, 2002, 87). 

Ett annat begrepp som också har med hälsa att göra är ordet livskvalitet, ett begrepp som 

handlar om att leva ett liv som innefattar gemenskap, upplevelser och tillfredsställelse och där 

meningsfulla fritidsintressen berikar ens liv (Johansson & Skiöld, 2007, 5f). 

 

 

1.5 Hälsopromotion/hälsoprevention  
 

Om människor tillfrågas om vad de värdesätter mest i livet blir svaret oftast att ha en god 

hälsa säger Lindqvist och Kostenius (2006) och menar att det finns tre tillvägagångssätt för 

hälsoarbete: Att behandla sjukdom, att förebygga sjukdom (Prevention) och att främja hälsa 

(promotion).  

Att behandla sjukdom och prevention utgår från ett sjukdomssätt som handlar om 

förändringen ifrån frisk till sjuk, varför och hur det går till, denna process kallas patogenes. 

Promotion representerar ett hälsosynsätt, där hälsa är något mer än frånvaro av sjukdom. Man 

undersöker vilka faktorer som bidrar till ökad hälsa, det som Antonovsky (1991) benämnde 

salutogenes. ”Alla dessa tre strategier behövs i arbete med människans hälsa” (Konstenius & 

Lindqvist, 2006, 55). 

Hälsopromotion handlar om att skapa förutsättningar för att kunna förbättra hälsan eller 

behålla den man har: ”Hälsopromotion är den process som möjliggör för individer, 

organisationer och samhällen – att öka kontrollen över de faktorer som påverkar hälsan – och 

därigenom förbättra den”(Rydqvist & Winroth, 2004, 213), den här definitionen ”är hämtad 

från en nordisk forskningskonferens kring ”Health Promotion”. Hässelby 1998” (Rydqvist & 

Winroth, 2004, 213).  

Hälsopromotion anses vara holistisk och inriktad på att öka den enskilda individens kontroll 

över sin egen hälsa, jämfört med den traditionella medicinska modellen vilken utgår från en 

medicinsk diagnos (Konstensius & Lindqvist, 2006, 59). 
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Hälsoprevention handlar om att förebygga ohälsa och riktas ofta mot en särskild riskgrupp 

och handlar om att urskilja, eliminera och/ eller minska risker för skador och ohälsa  

(Rydqvist & Winroth, 2004, 213). 

”Sekundär prevention handlar om att förebygga återfall eller försämring hos dem som redan 

insjuknat […] den Svenska Hälso- och sjukvårdslagen säger att ”Hälso- och sjukvården skall 

arbeta för att förebygga ohälsa”( Konstensius & Lindqvist, 2006, 55). 

 

 

1.6 Friskvårdens utveckling 
 

Även om friskvård har betydelse för medarbetares hälsa så är vi medvetna om att det bara är 

en liten del i den stora processen när det gäller sjukfrånvaro då det finns en mängd olika 

orsaker till varför människor är sjukskrivna. Inställningen till friskvård som prevention på en 

arbetsplats och vardagsmotion för den enskilde individen är ju individuell. En del människor 

varken vill eller tror sig kunna utöva friskvård men håller sig friska ändå. 

Arbetsmiljöskonsulent Monica Kjellman skriver i en artikel på Suntliv hemsida på webben att 

minsta möjliga friskvård är ett måste när det gäller att nå medarbetare vilka är helt inaktiva 

och inte har det minsta intresse av en friskvårdstimme. Hon skriver i sin artikel att det är 40 % 

av befolkningen som avstår från friskvård helt och hållet(www.suntliv.nu). Forskaren Vesa 

Leppenän på Arbetslivsinstitutet skriver också han i en artikel på Suntliv hemsida på webben 

att vi måste sänka förväntningarna på friskvård, då den i sig inte minskar sjukfrånvaron för 

kommuner och landsting(www.suntliv.nu). 

Begreppet friskvård skapades någon gång på 60-talet för att sedan vidareutvecklas till något 

som liknas vid organiserad verksamhet under 70-talet. Det som är utmärkande för 

friskvårdsarbete är att det krävs att individen själv medverkar aktivt för att det ska bli ett 

positivt resultat. Under 70-talet handlade det om olika teman som kost och motion, dessa 

dominerade inom begreppet friskvård. Under 80-talet utvecklades grupp- och 

utbildningsverksamheter och det blev allt vanligare med stresshanteringsgrupper, ryggskolor, 

rökslutargrupper, hälsotester och hälsoprofilsbedömningar. Idag ingår även hobby och kultur 

under friskvårdsbegreppet förutom de tidigare nämnda kombinationerna. Trenden idag är 

också att friskvårdsfrågor ligger högt upp på dagordningen inom organisationer och företag i 

jämförelse med 90-talet, samt att det finns en medvetenhet att det måste arbetas långsiktigt 

innan effekterna visar sig.  

http://www.suntliv.nu/
http://www.suntliv.nu/
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En rimlig förklaring till företagens och organisationernas ökande intresse för friskvård kan 

vara dels ökad medvetenhet och en kunskap om vad friskvård står för, dels ökade krav på 

personalen. Om inte personalen mår bra och har en god hälsa så kommer troligtvis 

sjukskrivningarna och utslagningen att försätta öka såsom under de senaste åren (Rydqvist & 

Winroth, 2004, 29f). 

 

 

1.7 Målet med friskvård. 
 

Friskvård handlar om ett främjande arbete (promotive) i syfte att minska ohälsan. Målet är att 

få hälsosammare och friskare människor samt att skapa en personalgrupp som är långtidsfrisk 

istället för en arbetsplats med hög sjukfrånvaro, en arbetsplats med en god psykosocial 

arbetsmiljö och en lägre personalomsättning. På individnivå handlar det om att ”alla ska 

trivas med sig själva, sin tillvaro och andra”(Rydqvist & Winroth, 2004, 33). Hälsa och 

friskvård handlar också om hur vi ska öka vårt välbefinnande genom att sköta om och ta hand 

om vår kropp, inte bara fysiskt utan även psykiskt, att hitta en egen personlig balans i 

tillvaron. Vi måste också kunna påverka oss själva och vår situation som vi befinner oss i och 

att kunna se sambanden mellan psykiskt respektive fysiskt välbefinnande och att utöva 

friskvård. Detta kan vi göra genom ett ökat hälsomedvetande samt bry sig om oss själva och 

andra människor. Det finns även olika verktyg att ta till för att förbättra friskvårdsarbetet, som 

tillexempel en personlig hälsotest, där en nulägesanalys görs som är ett underlag för att 

reflektera runt sin egen hälsostatus. Friskträning/fysisk aktivitet är ett annat verktyg som i 

första hand innebär träning för att kunna klara av vardagslivet och omfattar inte bara den 

fysiska delen utan även psykiska och sociala faktorer. Friskträningen är till för att individen 

ska kunna utveckla sin förmåga att röra på sig, motionera och njuta av det, öka kunskapen om 

sin kropp och dess rörelser, träna upp sin förmåga att ta ansvar för sitt eget välbefinnande, att 

känna lust och glädje att röra på sig regelbundet, kanske också tillsammans med andra 

(Rydqvist & Winroth, 2004, 174f). 

Vad är då värdet och nyttan med friskvård och vad vinner till exempel kommunen på att 

bedriva friskvård? Rydqvist o Winroth säger att när det gäller hälsoarbete så kan det ske på 

olika nivåer, individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. På individnivå är värdet delvis att 

individen själv mår bra.  
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Vinsten blir exempelvis att individen blir mer stresstålig, vilket kan leda till social samvaro 

för individen, som i sig blir piggare, får starkare muskler, leder och skelett, hjärtat och 

blodkärlen hålls friska och blodtrycket hålls på en bra nivå och individen ökar sina 

förutsättningar att kunna leva aktivt även när hon/han blir äldre (Johansson & Skiöld, 2007, 

7f). Ett annat värde kan vara att de personliga resurserna utvecklats, individen får helt enkelt 

mer ork och kan kanske klara av sin vardag på ett bättre sätt. På gruppnivå kan friskvård 

medverka till en ökad trivsel och gemenskap på arbetsplatsen, helt enkelt till en förbättrad 

psykosocial miljö. På organisationsnivån kan friskvården medverka till en välmående 

personal som bidrar till att både kvalitén, effektiviteten samt produktiviteten blir bättre på 

arbetsplatsen”(Rydqvist & Winroth, 2004, 34).  

På frågan om friskvård är lönsamt bör motfrågor ställas säger Rydqvist och Winroth, som 

exempelvis ”Är utbildning/kompetensutbildning lönsamt? Är omorganisationer lönsamma? 

Är arbetsmiljöarbete lönsamt? (Rydqvist & Winroth, 2004, 34). Dessa författare menar att det 

är bättre att diskutera i termer av värde och nytta och jämföra med andra former av 

verksamhet som det satsas resurser på (Rydqvist & Winroth, 2004, 34). I den litteratur vi läst 

skrivs det återkommande om lönsamhet/vinst och då ofta den ekonomiska vinsten ett företag 

kan göra, men en friskvårdsprevention kan vara lönsamt ur flera perspektiv. Det enda intresse 

vi har av lönsamhet i den här studien är ”vinsten” individen uppnår genom den förbättrade 

hälsan som olika friskvårdssatsningar leder till. Vinster som kan uppnås vid regelbunden 

träning kan vara både av psykosocial och av fysisk art.  

 

 

1.8 Uppsatsens syfte och problemformulering 
 

Friskvård är en promotion som arbetsgivare genomför för att medarbetare skall få chans att 

utveckla goda hälsorelaterade beteenden, vilket i sig kan bidra till bättre hälsa.  

Vårt syfte var att belysa hur fenomenet friskvård på en arbetsplats uppfattas av enskilda 

individer och vilken betydelse det kan få med avseende på såväl hälsan som välbefinnandet i 

stort. Utifrån denna fråga ville vi även se om det fanns skillnader i upplevelser av friskvård i 

de olika yrkeskategorierna från arbetsledning till arbetstagare. Vi vill veta hur medarbetare 

inom den offentligt bedrivna äldreomsorgen själv upplever och ser på den friskvård som 

erbjuds av kommunen:  

 Hur ser den enskilde medarbetaren på friskvård, vilken innebörd har detta begrepp för 

individen? 
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 Hur upplever medarbetare sitt eget ansvar när det gäller friskvård?  

 Hur ser medarbetaren på chefens ansvar vad gäller friskvård?  

 Upplever medarbetaren att friskvård på arbetstid är en viktig faktor för att kunna 

uppnå en god hälsa?  

 Går det att identifiera skillnader mellan olika personalkategorier i dessa avseenden. 

 

 

1.9 Vår relation till ämnet och kommunen 
 

Undersökningskommunen startade i ett tidigt skede med friskvård och det har satsats mycket 

på de kommunalanställda medarbetarna genom åren, det har vi förstått under tiden vi utbildat 

oss på MDH. Vi båda arbetar i denna kommun som undersköterskor och båda har vi varit 

inblandade i olika friskvårdsprojekt som erbjudits under åren . 

Eftersom vi är intresserade av friskvård och tränar på vår fritid så vet vi båda att friskvården 

får oss att må bra på många sätt. Har friskvård någon funktion, deltar medarbetare och får de 

bättre hälsa? Vår undersökningskommun ställer sig frågande till hur friskvården fungerar 

eftersom de inte får det önskade resultat de velat uppnå i form av friskare personal. Trots 

enorma satsningar på olika preventioner på både chefs- och medarbetarnivå ökar istället 

sjukskrivningstalet. Därför ville vi gärna göra vår studie i denna kommun för att se om 

friskvård har haft någon betydelse för medarbetaren. 

 

 

1.10 Projektet Hälsofrämjande arbetsplatser 
 

Projektet hälsofrämjande arbetsplatser är en modell där myndigheter, organisationer och 

arbetsplatser kan samverka kring och generera arbetsplatser där människor kan må bra och 

utföra ett bra arbete. Projektet kom till på grund av den ökande ohälsan i arbetslivet. År 2003 

var 14 % av Sveriges befolkning sjukskrivna eller förtidspensionerade. I Västmanland 

betalade försäkringskassan år 2003 ut närmare 2,8 miljarder kronor i form av sjukbidrag och 

sjukersättning. Därför satsade Regeringen på omfattande åtgärder för en ökad hälsa i 

arbetslivet i ett nära samarbete med arbetsmarknadens parter. Näringsdepartementet beslutade 

enligt sitt 11-punktspogram för ökad hälsa i arbetslivet att bevilja finansiering till projektet 

”Hälsofrämjande arbetsplatser”.  
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De parter som tillstyrkte projektet var: Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket, LO-distriktet. 

Landstinget, föreningen Svensk Företagshälsovård, Företagarna och Svenskt Näringsliv samt 

Västerås Kommun. Syftet med projektet var att minska arbetsrelaterad ohälsa på olika 

arbetsplatser samt att skapa en ny fungerande arbetsmodell som skulle bygga på en samverkan 

mellan arbetsplatser, myndigheter och företagshälsovården. Målgruppen var arbetsplatser med 

5-50 anställda som hade en hög sjukfrånvaro och arbetsplatser inom den offentliga sektorn 

(Försäkringskassan, LO- distriktet FSF, Svensk företagshälsovård, LHS konsult AB, Sif 2005 

”Hälsofrämjande arbetsplatser i Västmanland” slutrapport). Syftet med projektets utbildning 

var att ge arbetsplatsen ökade förutsättningar att starta hälsofrämjande processer. Deltagare 

ifrån olika arbetsplatser samlades under två heldagar, där ena dagen var mer praktiskt och den 

andra mer teoretiskt inriktad. Kommunen i vår studie var med i detta projekt ”hälsofrämjande 

arbetsplatser”. Sammanfattningsvis har projektets upplägg och modell fungerat mycket bra 

och hälsofrämjande processer har startat på de flesta av deltagarnas arbetsplatser men med 

önskemål om fler uppföljningsbesök och mer utbildning (”Hälsofrämjande arbetsplatser i 

Västmanland” 2005). 

 

 

1.11 Avgränsning  
 

Vår undersökningskommuns friskvårdssatsningar gäller alla kommunanställda men på grund 

av att tiden var begränsad valde vi att avgränsa oss till att undersöka äldreomsorgen och 

handikappomsorgen. Där vi kom att intervjua fyra personer vilka arbetar som undersköterskor 

respektive vårdbiträden med fast anställning på heltid vid två olika resultatområden, två 

enhetschefer inom denna sektor och kommunens personalchef. För att på sätt kunna göra 

olika jämförelser mellan dessa olika yrkeskategorier. 

 

 

2 Tidigare forskning 
 

2.1  FHI- rapport, en kunskapsöversikt 
 

1912 tillkom den första arbetarskyddslagen och den första yrkesinspektören tillsattes för över 

hundra år sedan vilket innebär att omsorgen om hälsan har en lång tradition på Sveriges 

arbetsplatser.  
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Mats Bjurvald, ergonom och civilingenjör på FHI säger ” att Sverige är på intet sätt unikt vad 

gäller regler för samverkan om den arbetsrelaterade ohälsan” (FHI, 2004, 11).  Det som 

däremot är utmärkande för Sverige är den fackliga styrkan på grund av en hög facklig 

anslutning. Genom det fackligt politiska samarbetet LO-SAP finns föreskrifterna om 

systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som ställer höga krav på arbetsgivare (FHI, 2004, 11f).  

Statens folkhälsoinstitut (FHI) är en statlig myndighet vilken har till uppgift att förbättra 

folkhälsan. De har ansvar för sektorövergripande uppföljning och utvärdering av insatser 

inom folkhälsofrågor och utövar dessutom tillsyn inom narkotika-, tobaks och 

alkoholområdena. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med andra statliga myndigheter, 

organisationer, landsting och kommuner och har vetenskaplig förankring.  

FHI är ett nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier inom folkhälsoområdet.  

De sprider kunskaper och erfarenheter genom bland annat rapporter, tidskrifter och på webben 

(www.fhi.se ).  

FHI har i sin roll som kunskapscentrum utgivit en rapport ”Hälsofrämjande arbete på 

arbetsplatser” som utkom 2004 vilken är en systematisk översikt av redan tidigare gjorda 

kunskapsöversikter. Det gjordes sökningar i olika databaser vilket till slut resulterade i 110 

vetenskapliga rapporter mellan åren 1990-2004. Dessa granskades av två personer vilka fann 

att 36 kunskapsöversikter återstod efter bedömning av kvalitet och det är dessa som ligger till 

grund för FHI- rapporten (FHI, 2004, 7). Rapporten är uppdelad i två delar. I den första delen 

finns det dokumenterat material av färdiga projekt, de flesta från USA, den andra delen 

redogör för ”grå” dokumentation som innehåller material vilket är av skiftande kvalitet och 

karaktär. I den ”grå” dokumentationen redovisas projekt utförda i Sverige som ännu ej är 

slutförda och ej helt utvärderade, men som ändå FHI, s forskare tror kan förmedla värdefull 

kunskap när det blir färdigställt. Den är relevant för rapporten men inte vetenskapligt 

genomarbetad (FHI, 2004, 7, 21f). Anledningen till rapportens uppkomst är de senaste årens 

ökade sjukfrånvaro vilket ledde till frågan; ”Hur kan den arbetsrelaterande ohälsan 

förebyggas?”( FHI, 2004, 5). Syftet med rapporten var att försöka bryta trenden med de 

ökande ohälsotalen genom att stimulera till olika insatser som verkar hälsofrämjande på 

arbetsplatser. Forskarna ville undersöka effektiviteten av genomförda interventioner för att på 

så sätt komma fram till insatser som är hälsofrämjande på arbetsplatsen. På olika sätt kunde 

man se i de 36 bidragen som återstod att olika hälsofrämjande insatser är effektiva på olika 

sätt och kan på sikt ge resultat (FHI, 2004, 5). I rapporten tar Mats Bjurvald upp 

Företagshälsovårdens (FHV) viktiga roll när det gäller hälsa i arbetslivet.  

 

http://www.fhi.se/
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Arbetsgivare har ofta stora förhoppningar på att FHV ska var till en stor hjälp i förbyggande - 

och rehabiliteringsarbete. På 80-talet blev begreppet friskvård vanligare och nya yrkesgrupper 

bildades, som till exempel massörer och olika slags terapeuter, med ambitioner att arbeta 

hälsofrämjande på arbetsplatser. På 90-talet skapades begreppet ”hälsofrämjande 

arbetsplatser” med visst stöd ifrån EU. Mats Bjurvald skriver vidare att kunskapsöversikter 

som rör hälsan i arbetslivet är gjord mer utifrån ett folkhälsoperspektiv än ett 

arbetsmiljöperspektiv. Detta medför att en viktig uppgift för framtiden är att få till stånd en 

praktisk samverkan för ökad kunskap och förståelse så att individ-, grupp- och 

organisationsnivåerna börjar samarbeta med varandra (FHI, 2004, 12). Detta anser vi vara en 

viktig ståndpunkt att ha i åtanke när vi genomför vår undersökning bland annat med tanke på 

det Rydqvist och Winroth säger när det gäller hälsoarbete (se Kap. ”Målet med friskvård”). 

Vidare i rapporten skriver Eva Menckel, docent i arbetsvetenskap, leg. psykolog och forskare, 

vid arbetslivsinstitutet om arbetsplatsen som arena för hälsoarbete. De flesta människor ser 

hälsa som ett eftertraktat mål eftersom det är en förutsättning för så mycket annat vad gäller 

välbefinnande. För folkhälsan har arbetet en väsentlig betydelse då människors totala 

livssituationer aldrig kan frikopplas ifrån hälsan. Detta är en insikt vilken blir alltmer tydlig i 

Sverige samtidigt som det skett en dramatisk ökning av ohälsan. När det skapas 

hälsofrämjande processer i arbetslivet växer frågor om till exempel vilka praktiska 

erfarenheter det finns. Vad kan forskningen bidra med? Vilka insatser har implementerats? 

Och vilka insatser är effektiva? Det råder osäkerhet om vad det ökade intresset för 

hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen innebär i praktiken. Detta skapar oklarhet och 

förvirring för det finns inte någon strikt svensk definition.  

 

Begreppet friskvård används ofta men är begränsat, eftersom det mer hör till individbaserade 

livsstilsfrågor så som motion, rökning med mera. Även psykosocialt arbetsmiljöarbete är 

begränsande men åt motsatt håll eftersom det inte läggs fokus på den enskilde individens 

behov och livsstil. Någonstans där i mellan hamnar det hälsofrämjande arbetet. Allt som kan 

verka för och understödja att människor mår bra syftar det hälsofrämjande arbetet till. Det 

finns en mängd faktorer både utanför och på arbetsplatsen vilka främjar hälsan. Ledarskap, 

egen kraft och resurser är nyckelord för arbetsplatser som arbetar hälsofrämjande. 

Hälsoarbetet skall ses som en process ”det vill säga något som startar, fortsätter och ständigt 

utvecklas”(FHI, 2004, 15). En viktig aspekt som Eva Menckel också skriver om är 

vidmakthållandet i arbetet, vilket innebär att om de hälsofrämjande insatserna ska upplevas 

som hälsofrämjande bör de vara varaktiga.  
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Det som framkommer här är intressant med tanke på vår studies frågeställning gällande hur 

medarbetare ser på friskvård och vilken innebörd friskvård har individuellt. Vi anser också 

detta vara av stort intresse då vi av egen erfarenhet vet att en del av 

undersökningskommunens friskvårdsprojekt runnit ut i sanden. Det ska bli intressant att få ta 

del av medarbetarnas upplevelser av detta. Med olika kvalitativa och kvantitativa metoder har 

svensk forskning kommit långt då det gäller att känna igen orsaker och utbredning till ohälsa. 

Kunskapen om vad som orsakar ohälsa och främjar hälsan finns redan men det är kunskapen 

om själva utvecklingsarbetet, effekterna och genomförandet av utvecklingsarbetet som 

saknas. Ett viktigt bidrag till ökad kunskap är att få fram vilka de hälsofrämjande faktorerna 

är i individers livssituation och på arbetsplatserna. ”Kunskap är det enda man kan ge bort och 

ändå behålla ”( FHI, 2004, 16) skriver Eva Menckel.  

 

För att redogöra för FHI- rapportens slutsatser måste man beakta att översiktsartiklarna 

framförallt kommer från USA och då övervägande refererar till amerikansk forskning. Då är 

det viktigt att ha de kulturella skillnaderna i minnet när man tar del av dessa artiklars resultat. 

Slutsatsen visar att de hälsofrämjande program vilka använder ett övergripande 

tillvägagångssätt för att öka hälsan hos medarbetare kan vara effektiva. Det visade sig också 

att fysisk aktivitet är effektiv som insats för att förebygga ryggont men för övriga rörelseorgan 

går det inte att dra några slutsatser. Tre avgörande faktorer visade sig vara viktiga för de 

hälsofrämjande programmens effektivitet: 1) Att behovsanalys har gjorts, det vill säga man 

har tagit hänsyn till medarbetarnas intressen, 2) att hälsoriskbedömningar gjorts samt att det 

gjorts individuell riskreduktion för högriskanställda och 3) vikten av att på ett tidigt stadium 

involvera alla intressenter för att lyckas reducera riskfaktorer har konstaterats i en översikt 

som koncentrerar sig på organisationen som interventiv/ingripande nivå (FHI, 2004, 38). 

Områden som handlade om organisatoriska förändringar som till exempel arbetstider 

behövdes utvecklas mer ansåg forskarna. Andra områden de anser behöver utvecklas är 

studier om stresshantering och interventioner för att stärka den psykosociala hälsan. 

Kunskapsöversikterna är främst fokuserade på insatsernas effekter än på hur genomförandet 

av insatserna gick till vilket dessa forskare anser har en väsentlig betydelse för framgången av 

en genomförd satsning. Den kunskapen är viktig för framtida hälsofrämjande satsningar (FHI, 

2004, 38f). Den ”grå” dokumentationen som innehåller cirka trettio dokument i denna rapport 

kan vara värdefull att följa upp i framtida studier även om den i den här studien inte är 

vetenskapligt dokumenterad så finns relevant kunskap att hämta, men slutsatser är svåra att 

dra (FHI, 2004, 7,50). 
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2.2 Rätt friskvård, en lönande satsning? 
 

I dag har friskvård således slagit igenom och blivit ett modeord och arbetsgivare måste fråga 

sig om det är värt att satsa på friskvård, om företaget/kommunen överhuvudtaget har något att 

tjäna på friskvårdspromotioner.  

Bestämmer sig en arbetsgivare för en sådan promotion bör någon form av fysisk aktivitet eller 

motion ingå men av lättare slag. Det är oftast bara de redan motionsfrälsta som använder sig 

av gratis gymkort eller träningsanläggningar i anslutning till arbetsplatsen. Den enklaste och 

effektivaste åtgärden för dem som inte vill eller kan gå på gym, simma eller springa är kanske 

en 30-minuters promenad i rask takt, detta säger ekonomen Johrén (www.prevent.se ). 

Detta är intressant utifrån det perspektiv Arbetsmiljöskonsulent Monica Kjellman skrev om i 

sin artikel, vilken vi redan nämnt på sidan 13 i den här undersökningen, nämligen att man 

måste börja med minsta möjliga friskvård för att nå de medarbetare som inte har det minsta 

intresse av dessa aktiviteter.  

 

A. Johrén har tillsammans med S. Malmgren och G. Andersson som båda är doktorer i 

medicinsk vetenskap, skrivit boken ”Effektiv friskvård Lönsammare företag” och de anser att 

friskvård kan bedrivas på olika sätt och då vara mer eller mindre lönsam. Lönsamt både ur ett 

individuellt perspektiv och ur arbetsgivarperspektiv. På individnivå erhålls ett ökat 

hälsomedvetande, förbättrade hälsovanor och bättre ork med mera. På gruppnivå bidrar 

friskvård till eskalerad gemenskap och trivsel. På organisationsnivå kan resultatet av friskvård 

resultera i personal som fungerar väl och kan hantera konflikter och som dessutom fokuserar 

på hälsa. Författarna i denna bok väljer att lägga mest fokus på hälsovanan regelbunden 

motion då flera olika forskningsrapporter de tagit del av explicit talar för att fysisk aktivitet 

främjar hälsan. Fysisk inaktivitet är en av de största orsakerna för vuxna individers 

försämrade hälsa, sjukdom och för tidig död (Andersson, Johrén & Malmgren, 2004, 9f)  

 

Arbetsgivare som satsar på friskvård vill se en lönsamhet i preventionen, men en 

friskvårdsprevention kan till och med vara olönsam. Gör arbetsgivaren en bra 

friskvårdsprevention är möjligheter till vinst stora, men det går inte att generellt säga att varje 

satsad krona ger fem kronor tillbaka menar Johrén (www.prevent.se). 

Det gäller att friskvårdssatsningen är effektiv och att så många som möjligt av medarbetarna 

nås. Ledningen måste nå de individer som inte redan är ”motionsfreaks”, för om de gör det är 

det där vinsten finns att hämta säger dessa författare (Andersson et al., 2004, 25ff). 

http://www.prevent.se/
http://www.prevent.se/
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I vår studie där vi skriver om vinst och lönsamhet handlar det inte om någon ekonomisk vinst, 

då kommuner inte får vara vinstdrivande (se Kap.”Arbetsgivarens ansvar”), utan det handlar 

om den vinst medarbetaren kan vinna i form av bättre upplevd hälsa och vilket i sin tur 

eventuellt kan leda till friskare arbetsplatser.  

Docenten och socialpsykologen Bosse Angelöw skriver i sin bok ” Friskare arbetsplatser” 

(2002) även han om att fysisk aktivitet är hälsosamt för individen. ”Genom en ökad fysisk 

aktivitet kan vi motverka flera av våra stora folksjukdomar”(Angelöw, 2002, 87), exempelvis 

ryggbesvär, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar. Läkarna J. Karlsson och E, Colliander vill att 

träning skall skrivas ut på recept vilket de också uppmanar sina kolleger att göra. Fysisk 

aktivitet är med ganska hög sannolikhet en underskattad form av behandling när det gäller 

ökad hälsa för befolkningen. Dessa läkare menar att genom att ändra livsstil skulle många 

kunna bli helt friska (Angelöw, 2002, 87). Andra friskvårdsfaktorer menar Angelöw är bland 

annat kompetensutveckling, att medarbetaren känner delaktighet i de beslut som tas på arbetet 

och att medarbetaren får ta mera ansvar, att det finns tid för vila och återhämtning, att det 

finns en balans mellan arbete och ledig tid, men även att medarbetaren är tillfreds med den 

arbetstid denne har. Angelöw skriver också i sin bok precis som Johrén och hans 

medförfattare att det finns en lönsamhet i dessa preventioner, men han uttrycker sig mera 

definitivt när han skriver att företagsekonomen Stefan Lundstöm bestämt hävdar att varje 

satsad friskvårdskrona ger fem kronor tillbaka (Angelöw, 2002,47f, 52,55f, 85). 

 

 

2.3 Friskfaktorer på jobbet 
 

Forskaren Per Lindberg skriver i sin avhandling ”The work ability continuum” utgiven 2006 

av Karolinska Institutet om hur arbetsgivaren med små medel kan medverka till 

medarbetarnas hälsa och välmående. I avhandlingen tar Lindberg sikte på friskfaktorer både i 

och utanför arbetet. 

Avhandlingen bygger på fyra delstudier varav en heter ”Retaining the ability to work- 

associated factors at work” där Lindberg m.fl. skriver att syftet med studien var att identifiera 

faktorer på arbetsplatsen som gör att förmågan att arbeta bevaras.  

Traditionellt har fokus tidigare inriktats på att eliminera olika identifierade riskfaktorer i 

arbetsmiljön, exempelvis tunga lyft och smittorisk, det är fortfarande det främsta som görs för 

att göra arbetslivet drägligt i dag.  
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Författarna till denna delstudie hade en hypotes om att det fanns faktorer på arbetet som kan 

bidra till att personalen håller sig frisk och syftet var att identifiera dessa faktorer. Bland annat 

tittade forskarna på faktorer så som arbetstid, lönenivåer, flexibilitet i arbetet genom 

skillnader i arbetskapacitet, attityder gentemot arbetet, typ av arbete och andra medicinska, 

sociala och psykosociala faktorer. Dessa forskare kom i sin slutsats fram till dessa viktiga 

faktorer i arbetet, men även faktorer när det gäller personalfrågor, vilket innebär att 

medarbetaren känner att hon/han kan påverka sitt arbete, vilket i sig kan påverka att hon/han 

bibehåller arbetsförmågan Att identifiera och främja sådana faktorer kan bli ett extra verktyg 

för att minska sjukfrånvaron. Både för den enskilde medarbetaren, arbetsplatsen och samhället 

så blir det en betydlig vinst om antalet sjukdagar kan reduceras menar Lindberg med flera.  

Att identifiera friskfaktorer är värdefull kunskap och ett komplement i arbetsmiljöarbetet för 

arbetsplatser som arbetar hälsofrämjande menar dessa forskare (www.ep.bib.mdh.se/). 

Lindbergs avhandling visar resultat som pekar på att ett arbete med tydliga mål där 

medarbetaren vet vilket ansvar den har, vad som krävs och uppskattning ifrån ledningen 

främjar hälsan. Detta menar Lindberg får medarbetarna att hålla sig friska och trivas på 

arbetet(www.ki.se/). 

 

 

3 Teoretisk utgångspunkt  

3.1 Antonovsky – KASAM 
 

Aaron Antonovsky var en känd sociolog som utgick ifrån ett hälsoperspektiv, vilket innebär 

att han såg hälsan genom ett salutogent perspektiv istället för ett patogent perspektiv.  

Begreppet salutogenes betyder ”hälsans ursprung” och det synsättet bygger på kunskaper om 

friskfaktorer det vill säga förhållande som bidrar till bättre hälsa. För individer som har ett 

salutogent synsätt, innebär det att de arbetar med hälsofrämjande insatser, där de ser till hela 

människan i dennes sammanhang.  

Det går också att utgå ifrån ett patogent synsätt som är motsatsen till det salutogena.  

Då fokuserar man på symtomen och den sjuka delen av människan och istället arbetar med att 

förebygga och bota sjukdomen eller symtomet (Kostenius & Lindqvist, 2006, 35). 

Antonovsky framhåller att dessa båda synsätt är komplementära.  

Vad är det då som gör att vissa människor bibehåller sin hälsa och utvecklas som människor, 

trots att de möts av stora motgångar i livet och andra blir sjuka av olika prövningar i livet?  

 

http://www.ep.bib.mdh.se/
http://www.ki.se/
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I boken ”Hälsans mysterium” (2005) beskriver Antonovsky tre centrala komponenter som 

tillsammans står för begreppet KASAM vilket är en teori om Känslan Av SAMmanhang.  

Den första komponenten är begriplighet, som handlar om i vilken omfattning människan 

upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt åtkomliga. Uppfattar individen den 

informationen som når fram till en, som oordnad, kaotisk, oväntad, oförklarlig och 

slumpmässig, eller uppfattas den som sammanhängande, tydlig och strukturerad.  

Det Antonovsky menar är att ”en människa som har stark känsla av begriplighet förväntar sig 

att de stimuli som han eller hon kommer att möta i framtiden är förutsägbara, eller att de, när 

de kommer som överraskningar, åtminstone går att förklara”(Antonovsky, 2005, 44f). 

Den andra komponenten i Antonovsky teori om KASAM är hanterbarhet. Med det menar han 

i vilken grad upplevelsen av att de resurser som står till ens förfogande kan tillmötesgå krav 

som följer av de stimuli som individen överöses med. Har en människa en stark upplevelse av 

hanterbarhet kommer han/hon inte tycka att livet behandlar en orättvist eller att han/hon 

känner sig som ett offer för omständigheterna. Antonovsky skriver att olyckliga saker 

kommer att hända i livet, men när det sker kan han/hon hantera det på ett bra sätt istället för 

att sörja för alltid (Antonovsky, 2005, 45). Den tredje och sista komponenten är 

meningsfullhet, vilken kan ses som den viktigaste delkomponenten, en motivationskomponent 

som beskriver i vilken omfattning individen känner att livet har en känslomässig betydelse. 

Personer som har en stark känsla av meningsfullhet tar oftast utmaningar som ett välkommet 

inslag snarare än att se det som belastningar som han/hon klarar sig utan. Dessa personer 

menar Antonovsky söker oftast en mening i dessa visioner för att med värdigheten i behåll ta 

sig igenom olyckliga upplevelser till exempel en svår sjukdom eller någon närståendes död 

och drar sig inte för att konfronteras med problem när de blir drabbade av dessa (Antonovsky, 

2005, 45f). 

 

Antonovskys teori om KASAM går ut på att en individ som kan förstå, och finna tillvaron 

begriplig, hanterbar och meningsfull, lättare klarar av svårigheter och kriser i livet, 

exempelvis svår sjukdom eller dödsfall i familjen. Det vill säga att individer som har en 

Känsla Av SAManhang kan hantera svårigheter i livet på ett bra sätt. Detta menar 

Antonovsky är en viktig faktor för att bevara hälsan när livet ibland utsätts för svårigheter och 

prövningar (Antonovsky, 2005, 38f). De här komponenterna flätas samman och ger individer 

ett starkt eller svagt KASAM. För att ta ett exempel spelar det ingen roll om en situation är 

hanterbar och begriplig för en individ om den inte känns meningsfull.  
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Ett annat exempel är känslan av att individen förstår en situation, men i kombination med en 

känsla av låg hanterbarhet kan detta leda till problem vid exempelvis ett förändringsarbete.  

Här kommer då komponenten meningsfullhet in som en avgörande faktor, det vill säga att om 

individen har en stark motivation/vilja försöker hon/han finna på lösningar som gör att 

förändringsarbetet blir hanterbart (Antonovsky, 2005, 43ff). Teorin om KASAM utgår från 

det salutogena perspektivet där det används ett holistiskt synsätt, vilket innebär att man ser till 

individens hela livssituation för att på så sätt se vilka faktorer som medverkar till att bibehålla 

eller skapa god hälsa. Antonovsky menar att ”ett salutogent tänkande öppnar inte bara vägen 

för en formulering och vidareutveckling av en teori om problemhantering, utan tvingar oss 

dessutom att ägna vår energi åt detta” (Antonovsky, 2005, 40). 

 

 

4 Beskrivning av undersökningskommunen 
 

I detta avsnitt som handlar om undersökningskommunen har författarna hämtat information 

från kommunens personalchef, personalsekreterare och från valda delar av 

undersökningskommunens hemsida på webben. Utifrån de etiska principerna, vilka talar för 

att bevara integritet och anonymitet hos alla inblandade har författarna valt att under denna 

process inte namnge vare sig personer, kommun eller orter vilket innebär att dessa data inte 

går att finna i referenslistan. På detta sätt vill författarna ändå redogöra för var uppgifterna 

kommer från.  

Undersökningskommunen består av en gammal genuin bruksort som ligger i Mellansverige 

med anor tillbaka till 1600-talet. I dag har bilden av den gamla bruksorten förändrats till att 

vara en modern kommun med nästan 700 företag, där en del av de större företagen även är 

välkända utomlands. Den här kommunen kan delas in i tre mindre delar med en centralort och 

två närbelägna samhällen, vilka tillsammans kan ge en fin sammanfattning av länet och 

landskapet på en liten yta. Både boende och företagare ges goda förutsättningar till utveckling 

då den kommunala servicen är bra, fin miljö och vacker natur erbjuds och närheten till större 

städer, vägar, tåg, flyg och hamnar finns. För kommuninvånarna finns det ett brett utbud av 

friskvårdsanläggningar att välja på, till exempel hallar för simning, ishockey, tennis, aerobics, 

bowling och skateboard. Utomhus kan man bland annat välja på att ta en tur i elljusspåret till 

fots, en sväng på mountainbike banan, spela fotboll, golf eller boule. Vintertid finns möjlighet 

att åka skidor, både utför och på längden. 
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I Kommunen bor det ca 15 000 invånare. Det finns ca 1150 anställda i kommunen, vilka 

ansvarar för att omsorg och service skall fungera för invånarna på orten. Socialförvaltningen 

är den gemensamma förvaltningen för socialnämnden och överförmyndarnämnden i 

kommunen, vilken således har ansvar för och bedriver en bred verksamhet för omsorg av 

barn, äldre och funktionshindrade. I detta ansvarsområde ingår även rådgivning och stöd för 

barn, ungdomar och vuxna. Respekt för människors integritet och självbestämmanderätt anges 

som verksamhetens byggstenar. För den enskilde individen finns stöd att tillgå för att så länge 

det går få bo kvar i hemmet. Inom någon av de särskilda boendeformerna finns möjligheter att 

ordna boende när det inte längre fungerar hemma.  

 

Vår undersökning är gjord inom äldre- och handikappsomsorgen som är indelad i sju 

resultatområden, varav en är en kostenhet med några olika restauranger, vilka finns på ett par 

av boendena, dit pensionärer med anhöriga är välkomna att förtära frukost, lunch, 

eftermiddagskaffe och middag. De övriga sex resultatområdena innefattar olika varianter av 

boende, så som Omsorg, Traditionellt ålderdomshem/Särskilt boende och Hemtjänst/Stöd i 

eget boende. Några av dessa resultatområden har också dagverksamhet. Varje resultatområde 

ansvarar för sin egen budget. Antalet anställda på de resterande sex enheterna är ca 480. 

Enhetscheferna är sex till antalet och biträdande enhetschefer är anställda på fem och en halv 

tjänst och ca 440 arbetar som vårdpersonal dvs. undersköterskor, skötare, vårdare, 

vårdbiträden. Kommunledningens socialförvaltnings organisation består av 1 

socialförvaltningschef, 1 personalchef, 2 personalsekreterare och 1 förhandlingssekreterare. 

 

 

4.1 Kommunens friskvårdsprojekt 
 

4.1.1 Nuvarande friskvårdsprojekt 

 

1990 startade kommunen ett eget gym för sina anställda, vilket var en djärv satsning på den 

tiden i friskvårdsyfte ifrån kommunens sida. Detta var en framgångsrik satsning på många sätt 

men i september år 2007 valde kommunen att stänga detta gym på grund av att det gjordes 

nya bedömningar. Gymmet var i stort behov av upprustning då maskinparken var sliten, det 

fanns även särskild anställd personal där, varpå ledningen ställde sig frågande till lönsamheten 

i det hela.  
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Eftersom tiderna förändras och människor i större omfattning vill göra egna val, bestämde sig 

kommunen för andra alternativ, bland annat hjälp med finansiering till olika typer av 

träningskort exempelvis: gymkort, step-up, aerobic, linedance med mera.  

Kravet är att aktiviteten ska vara fysiskt krävande. Kommunen betalar 50 % av årskostnaden 

max 1500 kronor/år och anställd. Detta gör det lättare för medarbetaren att träna var den vill 

även om hon/han till exempel inte bor på orten. Från den 1/1 -08 till 30/5 -08 gjordes 250 

utbetalningar på ca165 000 kronor till friskvårdsfrämjande aktiviteter. 

Varje anställd får även två badkort/år där de kan välja att bada på någon av kommunens tre  

badinrättningar. Utbetalningarna där är ca 90 000 kronor under samma period som ovan. 

Alla anställda har även rätt till en ”fystimme” i veckan på arbetstid, vilket innebär att den 

anställde har rätt att träna på betald arbetstid då verksamheten tillåter det. 

En annan specifik prevention inom äldreomsorgen är den utbildning i förflyttningsteknik som 

bygger på Durenvalltekniken som ges kontinuerligt på arbetsplatserna. Dessa preventioner 

pågår nu i kommunen. Kommunen har även ett aktivt samarbete med företagshälsovården. I 

detta samarbete ingår hälsokontroller, rehabilitering och utbildningsinsatser vilket är politiskt 

fastställt, såsom flertalet av andra friskvårdspreventioner också är. 

Huvudskyddsombuden i kommunen har en viktig funktion då de fungerar som stöd och 

bollplank för friskvårdspreventioner och arbetsmiljöarbetet (kommunens personalchef 

lämnade dessa uppgifter).  

 

 

4.1.2 Tidigare friskvårdsprojekt 
 

Andra friskvårdsprojekt/preventioner som genomförts i kommunen är bland annat 

hälsoinspiratörer (HI). Vid Årsskiftet 1991-1992 övergick äldre-och handikappsomsorgen 

ifrån landstinget till kommunens regi och då gjordes vissa överenskommelser bland annat att 

kommunen skulle försöka fortsätta satsa på HI, som handikappomsorgen tidigare haft. HI-

utbildningen startade 1996. Målet var att hitta personal som skulle få utbildning i hälsa och 

friskvård, för att med sina större kunskaper kunna motivera och inspirera sina medarbetare till 

olika friskvårdsaktiviteter. Från kommunens personal utbildades ca 60 personer i friskvård 

och förebyggande insatser. I detta ingick ungefär en heldag/halvår med föreläsningar och 

praktiska övningar med bland andra intressanta föreläsare såsom Sussane Lanefeldt, Beddy 

Annan och Johan Holmsäter. Denna satsning gav inte det önskade resultat ledningen hade 

förväntat sig, därför blev det ingen fortsättning.  
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En annan insats som kommunen gjorde var att ansöka om så kallade Dagmarmedel, vilket 

innebar att kommunen fick ekonomisk hjälp till medicinska rehabiliterings- och 

behandlingsinsatser inom hälso- och sjukvården. Kommunen valde olika promotionsinsatser 

som rörde personalens hälsa med olika friskvårdsprojekt, så som grounding, tai-chi och qi-

goung. Även rökavvänjningsgrupper och kostrådgivningsgrupper fanns med, detta var en 

prevention som pågick mellan 1999-2003 då regeringen beslutade att bryta avtalet och ta bort 

dessa pengar (uppgifter genom kommunens personalchef). 

 

 

4.1.3 Andra kommuners friskvårdssatsningar  
 

För att få en jämförelsebild av hur vår undersökningskommun ligger till i förhållande till 

andra kommuner när det gäller friskvård, använde vi oss av några andra kommuners hemsidor 

för att se vad som erbjuds av friskvård. Dessa är Ekerös kommun och Köpings kommun. 

Dessa kommuner valde vi ut för att kunna göra vissa jämförelser utifrån vår egen 

undersökningskommun. 

Många kommuner har bra utvecklad friskvård, bland annat Ekerö som är en något större 

kommun än vår undersökningskommun. En del av deras preventioner kan jämföras med vår 

undersökningskommun, bland annat subventionerade aktivitetskort. De har ett stort och 

varierat utbud som ska ge utrymme för alla utifrån intresse och behov. De arbetar med tydliga 

mål och riktlinjer samt en uppföljning dels genom sjukfrånvaro- samt 

personalomsättningsstatistik vart 3:e kvartal, dels genom psykosocial arbetsmiljöenkät vart 

annat år samt mätning av antal deltagare i friskvårdens verksamhet. Enkätundersökning 

kommer att genomföras en gång om året på de interna träningspassen. Cheferna ska också ta 

upp hälsofrågor i medarbetarsamtalet. Övriga uppföljningsparametrar kan vara 

hälsoprofilsbedömning samt mätningar av upplevd hälsa (www.ekero.se ). Ekerös kommun 

har som mål att det ska finnas ett friskvårdombud på varje arbetsplats som tillsammans med 

arbetsledare eller chef driver friskvårdinsatser på arbetsplatsen (www.ekero.se ). 

 

Den andra kommunen som satsar på friskvård är Köpings kommun, även den är något större 

än vår undersökningskommun. Där har alla kommunens anställda precis som i vår 

undersökningskommun rätt till friskvård på arbetstid en gång i veckan. Två år i rad har 

Köpings kommun ordnat en friskvårdsvecka, där alla kommunanställda ges möjlighet att 

prova olika former av 69 olika friskvårdsaktiviteter.  

http://www.ekero.se/
http://www.ekero.se/
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Meningen är att det ska finnas någon form av friskvårdsaktivitet som passar för var och en. 

Friskvård är en investering i livet och du blir en piggare och gladare människa som orkar mer 

om du motionerar menar hälsoteamet i Köpings kommun (www.koping.se ). Dessa 

kommuner har även en bra och tydlig information om olika friskvårdssatsningar på sina 

respektive hemsidor. 

 

 

5 Metod  

5.1 Litteratursökning  
 

Vi började tidigt med att leta efter lämplig litteratur till vår undersökning. Sökningen gjordes 

på MDH:s bibliotek och i vår hemkommuns bibliotek, där vi fann en hel del passande 

litteratur i ämnet friskvård.  

Via Mälardalens högskolebiblioteks databaser för beteende och samhällsvetenskap letade vi 

även artiklar om tidigare forskning och de svenska sökorden vi använde var bland annat 

friskvård, ohälsa, hälsa, hälsofrämjande, de engelska sökorden var healthpromotion, 

sickleave, workfactors, workability. Vi fick många träffar men bestämde oss för en intressant 

engelsk artikel på databasen Elin@Mälardalen, ”Retaining the ability to workassociated 

factors at work” vilken var relevant för vår studie. På Karolinska Institutet (KI) hittade vi den 

avhandling ”The work ability continuum: Epidemiological studies of factors promoting 

sustainable work ability” där den engelska artikeln vi valde ingår som en av fyra delstudier. 

Även på Statens folkhälsoinstitut (FHI), på Statens Beredning för Utvärdering av medicinsk 

metodik (SBU), på Arbetsmiljöverket och på internetsajterna Prevent och Suntliv hittade vi 

intressant information, artiklar och rapporter på deras respektive hemsidor på nätet. Våra 

sökord var då friskvård, friskvård inte friskvård och friskfaktorer på arbetet.  

På Statens Folkhälsoinstituts (FHI) webbsida hittade vi rapporten ”Hälsofrämjande arbete på 

arbetsplatser”, på webbsidan www.prevent.se artikeln ”Rätt friskvård lönar sig”, vilka vi 

använde oss av när det gällde tidigare forskning. På webbsidan www.suntliv.nu fann vi två 

artiklar, ”Minsta möjliga friskvård” skriven av Arbetsmiljöskonsulent Monica Kjellman och 

”Inte friskare av friskvård” skriven av forskaren Vesa Leppenän vilka vi också fann vara 

relevanta för vår studie. Vi har också letat och hittat artiklar och tidigare uppsatser i ämnet 

friskvård på webbsidan www.uppsok.libris.kb.se/ för att få inspiration till vår studie. 

 

http://www.koping.se/
http://www.prevent.se/
http://www.suntliv.nu/
http://www.uppsok.libris.kb.se/
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Genom de tidigare uppsatserna har vi fått förslag på relevant litteratur när det gäller 

fenomenet friskvård, dessa uppsatser är bland annat D- uppsatsen” Friskfaktorer på 

arbetsplatser” av Erika Holmberg, och C/D uppsatsen ”Friskvård- motsättning mellan realitet 

och ideal?” av Marie-Helene Ståhl. 

För att få en jämförelsebild av hur vår undersökningskommun ligger till i förhållande till 

andra kommuner när det gäller friskvård, använde vi oss av några andra kommuners 

hemsidor, för att se vad som erbjuds av friskvård. Sökorden vi använde var ”bra 

friskvårdskommuner” på www.google.se, där vi då fick träff på Ekerös kommun och Köpings 

kommun. 

 

 

5.2 Urval och urvalsprocesser 
 

Vi bestämde oss för att göra en undersökning i vår hemkommun därför att friskvård som 

fenomen är ett omdiskuterat ämne i denna kommun. Det finns ett flertal valmöjligheter till 

friskvårdaktiviteter. Den erbjudna friskvården i undersökningskommunen gäller all 

kommunanställd personalmen på grund av begränsad tid kom vår undersökning att bli 

avgränsad till äldre- och handikappomsorgen. 

Vi tog kontakt med kommunens socialförvaltning för en första träff där vi fick acceptans för 

att genomföra en mindre undersökning. Kommunen ville gärna ställa upp med att ge oss den 

information vi behövde. De hade själva ett intresse i hur friskvården upplevdes av 

medarbetaren. Vi kom tillsammans med personalchefen på socialförvaltningen i kommunen 

fram till tänkbara arbetsplatser som kunde vara lämpliga för att genomföra vår studie på, men 

på grund av etiska aspekter fick vi tänka om eftersom båda författarna har anställning i 

äldreomsorgen i undersökningskommunen. 

 

Vi gjorde ett strategiskt urval med formulerade kriterier vilka var utbildad heltidsanställd 

äldreomsorgspersonal på olika nivåer inom kommunen. Strategiskt urval går ut på att vi söker 

efter en så stor variationsbredd som möjligt, eftersom vi har den förförståelse vi har, vilken 

inte går att bortse ifrån, då vi båda har lång erfarenhet av vårdyrket och har anställning i 

undersökningskommunen. Detta kan vara både till för- och nackdel anser vi då det är bra att 

vi har erfarenheter och kännedom inom både kommunen och yrket. En nackdel kan vara att 

det är lätt att övertolka, men det är vi medvetna om. (Holme & Solvang, 1997, 101).  

 

http://www.google.se/
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I den här studien blev urvalspopulationen sju stycken heltidsanställd vårdpersonal, det vill 

säga fyra undersköterskor och två enhetschefer samt ledning, av naturliga skäl personalchefen 

som är en eldsjäl när det gäller friskvård för att kunna jämföra om upplevelser av friskvård 

skiljer sig åt. Vi behövde ha ledningens, enhetschefernas och vårdpersonalens olika 

synpunkter på friskvård för att kunna få svar på de frågeställningar vi hade. 

 

Den slutgiltiga urvalsgruppen fick vi fram genom att vi inriktade oss på äldre- och 

handikappsomsorgen då vi ansåg att det behövdes minst två resultatområden för att få en 

spridning och de fick vi fram utifrån de sex resultatområden som finns i kommunen. Av etiska 

aspekter valde vi bort våra egna respektive arbetsplatser, varav det blev fyra kvar. Två 

stycken Stöd i eget boende (hemtjänst), ett Särskilt boende samt Omsorgen. Av dessa fyra 

resultatområden valde vi slumpmässigt ut ett resultatområde Stöd i eget boende och ett 

Särskilt boende. Personalchefen visste vi själva hur vi skulle kontakta, medan en 

personalsekreterare på kommunen hjälpte oss med telefonnummer och adresser till de två 

enhetscheferna, en från resultatområde Stöd i eget boende och en från resultatområde Särskilt 

boende. Vidare hjälpte samma personalsekreterare oss att få fram listor på anställd 

vårdpersonal, det vill säga undersköterskor, utifrån de utvalda resultatområdena. Från dessa 

listor valde vi slumpmässigt ut två representanter ifrån respektive ställe. De här sju personerna 

kom att bli vår urvalsgrupp. Urvalsgruppen förbereddes noga genom telefonkontakt och 

skriftlig information i ett så kallat följebrev/missivbrev (se bilaga 1) för att respondenterna 

skulle få en fullständig och tydlig information om vilka vi var och vad undersökningen 

handlade om samt om de etiska riktlinjer som gäller vid vetenskaplig forskning. Tillsammans 

med respondenten valde vi tid och plats för intervjugenomförandet (Patel & Davidsson, 2003, 

69f). 

De flesta valde att bli intervjuade på sin arbetsplats, då de tyckte det var enklast för dem. 

Genom att vår tid var begränsad gjorde vi det här urvalet och vi vet att det inte går att dra 

några generella slutsatser, det vill säga extern validitet av undersökningen på grund av att 

urvalsgruppen bestod av få personer och svaren endast är giltiga för den här urvalsgruppen. 

Det går endast att se indikationer och tendenser för upplevelser av friskvården hos 

medarbetare i vår undersökningskommun (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 

2005, 98).  
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5.3 Ansats  
 

För att få en djupare förståelse och för att nå ökad kunskap om medarbetares upplevelser av 

friskvård valdes en hermeneutisk forskningsansats. Hermeneutik betyder tolkningslära och är 

en förståelseinriktad forskningsansats där man tolkar och försöker få en djupare förståelse av 

människans livsvärld. Forskarnas förförståelse kan betraktas som en tillgång och inte ett 

hinder för att förstå och tolka forskningsobjektet. En hermeneutiker skall försöka inta ett 

holistiskt synsätt som innebär att forskaren ställer helheten i relation till delarna och pendlar 

mellan dessa för att komma fram till en så nära fulländad förståelse som möjligt (Patel & 

Davidsson, 2003, 28f). Enligt den hermeneutiska kunskapsteorin finns inga absoluta 

sanningar, så det är inte det som söks inom ramen för en hermeneutisk forskningstradition. 

Inom hermeneutiken finns det olika grenar, såsom metodhermeneutik och 

livsvärldshermeneutik. I början av 1800-talet introducerade den tyske teologen Friedrich 

Schleiermacher den första modellen för systematisk metodhermeneutik. Filosofen Martin 

Heidegger utvecklade livsvärldshermeneutiken med utgångspunkt från Edmund Husserls 

livsvärldsteori i början på 1900-talet (www.infovoice.se ).   

Det centrala i en hermeneutisk kvalitativ forskningsansats är tolkningen man får fram av de 

texter, intervjumaterial och de anteckningar man för (Patel & Davidsson, 2003, 30). ). Här får 

man svar på frågan: ”Vad är det som visar sig och vad är innebörden idet?” 

(www.infovoice.se ). Detta innebär att de tolkningar vi gör färgas av vår förförståelse om 

upplevelsen av friskvård. Vi är medvetna om att om denna undersökning skulle göras av 

andra författare, till exempel två män skulle deras tolkning antagligen se annorlunda ut då de 

har en förförståelse som skiljer sig ifrån vår. När vi startade den här studien var vår tanke att 

det skulle bli en fenomenologisk studie, men i en sådan skall ju forskaren/forskarna försöka 

bortse från sin förförståelse så mycket det bara går. Det kändes svårt då vi båda besitter en hel 

del förförståelse om det fenomen vi undersöker och vi ville använda oss av den i stället. Av 

den anledningen bestämde vi oss för att använda en hermeneutisk forskningsansats. 

 

 

5.4 Datainsamling och analysmetod  
 

Vi kom att använda oss av en kvalitativ design där de utmärkande dragen bl.a. är att få en 

riklig information om få undersökningsenheter, vilka går på djupet och intresserar sig för 

sammanhang och strukturer, men även att vi som forskare utifrån direkta citat får en förståelse 

och beskrivning då dessa visar individens sätt att uttrycka sig.  

http://www.infovoice.se/
http://www.infovoice.se/
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Vi valde intervju som metod för att vi som forskare vill fånga det som intresserar, det som är 

unikt, säreget eller eventuellt avvikande. I en kvalitativ intervju är syftet att finna och 

identifiera kännetecken hos någon eller något, exempelvis respondentens upplevelser av ett 

fenomen eller hans/hennes livsvärld (Patel & Davidsson, 2003, 78).  

Då det finns en närhet till informationskällan kan det uppstå en jag- du relation där både 

intervjuare och respondent är medskapare i en intervjudialog.  

Som forskare måste vi hela tiden vara flexibla i en kvalitativ undersökning, det vill säga att vi 

måste kunna ändra på vårt tänkta upplägg under processens gång. (Holme & Solvang, 1997, 

78f; Patel & Davidson, 2003, 77f). Då det var respondentens upplevelser vi ville undersöka 

och för att kunna utföra intervjuerna på ett så smidigt sätt som möjligt valde vi att vara två vid 

varje intervjutillfället, då den ena antecknade medan den andre intervjuade. Som ett 

komplement använde vi oss av en bandspelare för att vara säkra att vi inte missade viktig 

information. Vi fick samtliga respondenters godkännande att använda oss av bandspelare vid 

intervjutillfällen samt att vi båda var närvarande vid dessa. Intervjuerna tog mellan 35-45 min 

att genomföra. 

 

 

5.4.1 Intervjuguide 
 

Vi kom att ställa så kallade öppna frågor till respondenterna, det vill säga att i undersökningen 

får samtliga respondenter samma frågor, men utan fasta svarsalternativ. Frågorna var indelade 

i teman så som bakgrund, friskvård, motivation och delaktighet, ansvar och avslutande 

frågor. Under dessa teman ställde vi 2 - 5 frågor vardera, vilka förtydligade undersökningen 

utifrån vårt syfte (se bilaga 2). 

Vi valde att använda oss av dessa teman för att underlätta intervjun så att den blev inriktad på 

dessa ämnen och för att få svar på de frågor vi ville belysa i undersökningen, men även för att 

underlätta bearbetningen av intervjumaterialet (Patel & Davidsson, 2003, 80). De teman vi 

valde kändes också relevanta då de gick att knyta an till den tidigare forskningen om 

friskvård. Till alla respondenter oavsett yrkeskategori utgick vi från samma frågeguide men vi 

ändrade formuleringen av yrkeskategori så att det passade in utifrån den kategori den 

intervjuade tillhörde. Denna gemensamma frågeguide valde vi för att få en jämställd grund att 

utgå ifrån. Där fick respondenterna med egna ord beskriva sina tankar och upplevelser, då det 

var svarspersonerna själva och deras tankar som var studieobjekten i undersökningen 

(Esaiasson et al., 2005, 254ff).  
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5.4.2 Feedback av intervjumaterialet 

 

Direkt efter varje intervju renskrev vi anteckningarna som var förda under intervjuerna, 

därefter lyssnade vi igenom banden för att komplettera materialet så att vi inte gick miste om 

viktig information och för att undvika eventuella misstolkningar. Det innebär också att 

intervjudata blir lättare att analysera då all intervjudata får samma struktur (Trost, 1997, 

112f). För att stärka giltigheten i vår undersökning ytterligare gjordes en validering av det 

utskrivna materialet vi fått när vi transkriberade intervjuerna. Detta gjordes genom att vi tog 

telefonkontakt med våra respondenter efteråt för att fråga om de ville se och läsa de utskrivna 

intervjuerna för att ge dem chans att ändra, lägga till eller ta bort det de inte tyckte stämde. 

Ingen respondent ville ändra på något, alla godkände det vi skrivit.  

 

 

5.4.3 Sammanfattning av tillvägagångssättet vid analysen 

 

Vi insåg att vi har förförståelse beträffande den problematik uppsatsen behandlar. När detta 

var klargjort fick vi försöka att inte låta det påverka tolkningsarbetet okontrollerat. Vi 

formulerade vårt syfte i en problemformulering och hoppades på detta sätt kunna fokusera på 

de specifika frågeställningar som där anges för att därmed undvika att ”färgas” för mycket av 

vår förförståelse vid insamling och tolkning av vårt material. 

Intervjuguiden var indelad i fem teman, med underfrågor, vilka skulle fördjupa vår förståelse. 

Dessa intervjuer transkriberades sedan, näst intill ordagrant. För att språkligt få finare struktur 

på citaten från respondenterna och för att göra dem mer lättlästa har vi tagit bort exempelvis 

hummanden. Vi fick feedback av respondenterna, vilka godkände det utskrivna materialet. 

Därefter började vi med att läsa materialet för att göra en första tolkning av det, för att försöka 

få en helhet. Sedan har vi läst om materialet flera gånger, för att försöka se de olika delarna 

och för att få fram meningsbärande enheter under de olika teman vi hade för att vi till slut 

skulle komma fram till en ny slags helhet.  

Vi har således eftersträvat att pendla mellan del och helhet och att finna olika synvinklar på 

materialet. Det är detta som benämns den hermeneutiska spiralen (Patel & Davidsson, 2003, 

28f; www.infovoice.se ). Vi tog också hjälp av tidigare forskning i ämnet friskvård samt 

Antonovskys teori KASAM för att ge en referensram för vår tolkning och analys. 

 

 

http://www.infovoice.se/
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5.5 Validitet och reliabilitet  
 

Vårt syfte med kvalitativa intervjuer var att få fram hur fenomenet friskvård på en arbetsplats 

uppfattas av den enskilde individen samt vilken betydelse detta kan få för upplevelse av hälsa 

och välbefinnande. För att få en så bred bild som möjligt jämförde vi respondenter ifrån olika 

yrkeskategoriers upplevelser av friskvård. Det innebar att vi genom urvalet kunnat belysa hur 

respondenter från olika yrkeskategorierna ser på fenomenet friskvård. Vi får därigenom en 

mer allsidig förståelse för hur fenomenet friskvård upplevs (Patel & Davidsson, 2003, 104). 

För att garantera en så bra kvalitet på analysen som möjligt är det viktigt att säkerhetsställa 

materialets validitet och reliabilitet. Begreppen reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning 

har inte samma innebörd som i kvantitativ forskning, Kvalitativa forskare menar att dessa två 

begrepp hänger ihop och använder sällan begreppet reliabilitet. Begreppet validitet får istället 

en bredare innebörd (Patel & Davidsson, 2003, 102f).  

Det handlar om att vi verkligen undersöker det vi avser att undersöka. Vi ställde följdfrågor 

till huvudfrågorna vid intervjutillfällena för att se att respondenterna uppfattade informationen 

rätt vilket också gjorde att studien för oss fick en djupare innebörd.  

 

Reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet, handlar om tillförlitligheten på den gjorda 

undersökningen, det är viktigt att tänka på att urvalet är rätt utfört, tillräckligt stort, varierande 

och brett. Att empirin räcker till våra slutsatser och att vi ställde begripliga frågor. Har vi fått 

svar som går att analysera? Vi anser att reliabiliteten är god då den tekniska utrustningen, det 

vill säga bandspelaren, vi använde oss av fungerade väl. Likaså vi som intervjuare influerade 

resultatet genom vår kompetens när vi genomförde intervjuerna genom det sätt vi formulerade 

oss på och att vi båda två deltog vid varje intervjutillfälle. Vi har även i vår studie tagit upp att 

vi besitter en del förförståelse genom vår tidigare utbildning och arbetet inom vården, men 

från början har vi försökt att inte påverka våra respondenter (www.infovoice.se ).  

 

 

5.6 Etik  
 

Ur etisk aspekt förberedde vi respondenterna noga för de intervjuer vi tillsammans med dem 

ville genomföra. Detta skedde i flera steg då vi informerade både per brev och på telefon för 

att ge information och bestämma tid och plats för genomförandet av intervjuerna (Patel & 

Davidsson, 2003, 70).  

 

http://www.infovoice.se/
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Vi informerade även om de forskningsetiska principerna som gäller, nämligen  

1. Informationskravet, 2. Samtyckeskravet, 3. Konfidentialitetskravet och  

4. Nyttjandekravet. I korthet innebär detta att under hela arbetets gång oavsett vilken 

information om individerna vi hämtar är det viktigt att tänka på de medverkandes integritet så 

att deras självaktning inte kränks. De uppgifter våra respondenter lämnar hanteras 

konfidentiellt, vilket innebär att när vi var färdiga med studien skall det inte vara möjligt att 

identifiera en enskild individ och de förblir därmed anonyma. Vi får inte heller lämna ut 

uppgifter till utomstående då tystnadsplikt gäller. Våra respondenter ingår i en verksamhet 

vilken vi skaffade tillstånd ifrån för att genomföra den här studien. Respondenterna blev 

informerade om att hon/han ingick i en studie och att det var frivilligt att delta i denna, samt 

att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Alla uppgifter och insamlat material om 

varje enskild person får inte användas till något annat än vår studie. De bandinspelade 

intervjuerna förstörs efter att uppsatsen blivit godkänd (Vetenskapsrådet, 2001; Patel & 

Davidsson, 2003, 60f ). För att bevara integritet och anonymitet hos alla inblandade har vi 

genom hela denna process valt att inte namnge vare sig personer, kommun eller ort.  

 

 

6 Resultat och Analys  
 

Vi har arbetat med det empiriska material vi har fått fram utifrån uttalanden från våra 

respondenter. Med tanke på de forskningsetiska principerna där respondenternas anonymitet 

garanteras har vi valt att ge respondenterna fiktiva benämningar. Undersköterskorna har vi 

valt att benämna med nummer ifrån 1-4, enhetscheferna väljer vi att kalla A och B, medan 

personalchefen nämns som personalchef när vi citerar våra respondenter. Vi har även fingerat 

respondenternas åldrar, det vill säga vi skriver inte exakt ålder utan använder oss av ord som 

cirka och drygt. De flesta av dessa deltagare valde att träffa oss på sina arbetsplatser. En valde 

att ta emot oss i sitt hem. Vi vill gärna förtydliga ett yttryck som återkommer i texten på ett 

par ställen framöver och det är yttrycket ”nollas”. Det innebär att när det fattas en personal 

tillexempel vid sjukdom så ersätts inte den sjuke med en vikarie, utan resterande personal får 

klara sig ändå. 
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6.1 Bakgrund  
 

Under temat bakgrund fick respondenterna berätta om sig själva, ålder, civilstånd, 

hemmavarande barn samt ålder på eventuella barn. Vi frågade även om tidigare arbetsliv, 

yrkesutbildning och fritidsaktiviteter.  

Undersköterska 1 berättar att hon är ca 35 år och utbildad undersköterska. Hon är gift och 

har två tonårsbarn. På fritiden går hon långa promenader om hon hinner annars går den mesta 

tiden åt till barnens aktiviteter. 

Undersköterska 2 som är drygt 50 år är utbildad undersköterska och har en lång erfarenhet 

inom vården. På fritiden ägnar hon sig åt hemmet, trädgården, familjens djur och tid med 

barnbarnen. 

Undersköterska 3 är ca 55 år, hon är gift och har två vuxna barn. På fritiden ägnar hon sig åt 

barnbarnen, promenader och resor. 

Undersköterska 4 är drygt 50 år. Hon är gift och har fyra barn och hon är utbildad 

undersköterska. Hennes fritidsaktiviteter är bland annat stavgång, promenader med hunden 

och linedance. 

Enhetschef A. som är drygt 40 år berättar att hon är sambo med hemmavarande tonårsbarn. 

Hon har arbetat tidigare som undersköterska men utbildade sig senare på högskolan där hon 

gick sociala omsorgslinjen. På fritiden ägnar hon sig åt golf, tränar på fiskis och svettis, 

promenader samt skidor på vintern. Hon säger att människor måste röra på sig och ta hand om 

sin kropp. 

Enhetschef B är också drygt 40år. Hon är ensamstående med två tonårsbarn, hon har arbetat i 

vården länge. Först läste hon till undersköterska och arbetade som det några år sen fortsatte 

hon att utbilda sig på högskolan på sociala omsorgslinjen. På fritiden läser hon och tränar på 

gym. Spinning och löpträning. 

Personalchefen som är drygt 60 år berättar att hon har en handelsutbildning i botten. Hon har 

en gedigen bakgrund med olika PA-utbildningar. På fritiden ägnar hon sig åt resor och tar del 

av en hel del kultursatsningar. Hon har även politiska och fackliga intressen.  

 

Vi kan således konstatera att alla våra respondenter är medelålders kvinnor i åldrarna 35-60 

år. Alla har barn, varav tre hade vuxna ej hemmavarande barn. En var sambo, två var 

ensamstående, fyra var gifta. Alla respondenter arbetar heltid. Fyra av dessa arbetar som 

undersköterskor och har utbildning på gymnasienivå.  
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Två stycken arbetar som enhetschefer med tidigare erfarenhet av undersköterskeyrket, men 

som sedan har utökat kompetensen med olika högskoleutbildningar.  

En är personalchef med handelsutbildning i botten, och erfarenhet ifrån olika yrken såsom 

kontorist och personalsekreterare, samt ett politiskt engagemang. Alla sju var mer eller 

mindre aktiva på sin fritid, ingen var helt stillasittande. De fritidsaktiviteter respondenterna 

utförde när de var lediga varierade alltifrån dagliga promenader till en mer aktiv fysisk träning 

 

 

6.2 Friskvård  
 

Under temat friskvård fick respondenterna berätta om vad friskvården innebar för dem och 

om de tycker att friskvården behövs på arbetsplatserna samt om de visste vad syftet med 

kommunens friskvårdssatsning var. Undersökningskommunen strävar efter att vara en 

attraktiv arbetsgivare åt sina anställda och satsar därför bland annat på friskvården. 

”Syftet är frisk och glad personal… och att man känner att man frivilligt vill 

vara hos den här arbetsgivaren” säger personalchefen.  

Personalchefen lägger stor kraft på det psykiska välbefinnande när hon vidare uttrycker: 

”Hämta kraft i natur, kultur och rörelse… det finns en kraft och glädje i 

naturen… för mig som person är det en input och en egen medverkan i både 

naturen, kulturen och rörelsen… jag vet inget mer läkande än naturen”. 

Enhetschef A tycker att friskvård är:  

”Fysisk aktivitet som inbringar någon form av svett där meditation, yoga eller 

pilates kan ses som ett komplement… att man har möjlighet att göra något som 

passar en själv… syftet är väl att frisknärvaron ska öka och få ner 

sjukskrivningarna … på individnivå: vikten av att få må bra”  

Enhetschef B uttrycker sig om friskvården: 

”Det innebär både fysiskt och psykiskt välbefinnande… syftet är att öka 

frisktalet, medvetandegöra det egna ansvaret för den egna hälsan” 

Undersköterska 2 säger 

”Friskvården behövs mycket, vi har ett tungt jobb med mycket lyft… för att orka 

med arbetet. Jag har ont i nacken och behöver gå på gymmet för att bygga 

muskler… Man ska kunna hålla sig frisk men det ska vara lagom inte träning sju 

dagar i veckan… klippa gräs, äta rätt och sova gott är också friskvård för mig… 

känna harmoni på jobbet”.  
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Undersköterska 4 säger:  

”Det är viktigt att ta till vara på vardagsmotionen … det är socialt också… 

syftet är att minska sjukskrivningstalet tror jag.” 

Undersköterska 3 säger istället:  

Å det är mycket, både fysiskt och mentalt. Det är viktigt att värna om båda… 

syftet, jag tror att de(ledningen) vill hålla oss friska … deras policy är 

friskvård” 

Undersköterska 1 tycker:  

”Ingen tid att passa… promenad i naturen för att rensa skallen… syftet är väl 

att de (ledningen) har valt friskvård istället för sjukvård” 

För alla våra respondenter var friskvården viktig på ett eller annat sätt, för undersköterskorna 

och personalchefen innebar friskvården så mycket mer än bara fysisk träning. 

Undersköterskorna anser att de har ett så fysiskt och psykiskt krävande jobb att ”det är viktigt 

att värna om båda” faktorerna för att må bra. Enhetscheferna å andra sidan lade tyngdpunkten 

på vikten av den fysiska träningen vilket innebär att det ”inbringar någon form av svett” 

medan den mentala träningen, tillexempel ”meditation, yoga och pilates mer kunde ses som 

ett komplement”. Alla Respondenterna hade ganska god uppfattning om vilka 

friskvårdssatsningar som fanns att tillgå i kommunen. När det gäller syftet med kommunens 

satsningar var alla eniga om att det handlade om att personalen ska hålla sig friska och få ner 

sjukfrånvaron.  

Enligt Rydqvist och Winroth (2004) är psykiska faktorer ett viktigt inslag när det gäller 

friskvårdsarbete. Det handlar om att må bra och nå en inre balans ”När man mår bra har man 

en positiv grundinställning. Man ser möjligheter istället för hinder. Man har ork och energi att 

göra saker och ting. Man fungerar också bättre i relation med andra”(Rydqvist & Winroth, 

2004, 49). Vår tolkning av det som framkommer genom citaten och genom vår egen 

erfarenhet är att personalen upplever friskvården som meningsfull då de anser att friskvård 

innebär både fysiskt och psykiskt välbefinnande. Vi närmar oss då begreppet meningsfullhet 

som Antonovsky ser som en motivationskomponent som handlar om ” i vilken utsträckning 

man känner att livet har en känslomässig innebörd, att åtminstone en del av de problem och 

krav som livet ställer en inför är värda att investera energi i, är värda engagemang och 

hängivelse, är utmaningar att >> välkomna << snarare än bördor som man mycket hellre vore för 

utan” (Antonovsky, 2007, 46). Enligt Angelöw handlar friskvård inte bara om fysisk aktivitet 

utan friskvård omfattar all slags aktivitet som kan bidra till att utveckla och bibehålla hälsan 

(Angelöw 2002, 85). 
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6.3  Motivation och delaktighet 
 

Vi ville ha svar på om medarbetarna och cheferna deltog eller inte deltog i den erbjudna 

friskvården i kommunen. Vi ville även få reda på vad de personligen fick ut av friskvården 

samt om de kunde ge exempel på hur man skulle kunna få sina medarbetare mer positivt 

inställd till friskvård på den egna arbetsplatsen. Deltagandet i friskvårdsprojekten var 

varierande i vår urvalsgrupp. Gruppen undersköterskor gav ett flertal anledningar till varför de 

inte deltog. 

Undersköterska nummer 2 säger: 

”Har varit sjuk och deltar därför inte för tillfället… det är inget jag prioriterar 

när jag blir sjuk eftersom inkomsten minskar vid sjukdom och ett gymkort är ju 

inte gratis, jag måste ligga ute med pengarna… men jag ska ta upp det igen till 

hösten… de lägger scheman som inte fungerar längre, det var bättre förr… på 

eftermiddagen finns det inte tillräckligt med folk… då är det svårt… Vi har 

heller inga hälsoinspiratörer längre som peppar oss”. 

Undersköterska nummer 1 säger:  

”Det är tiden, det låter löjligt men så är det, har man småbarn och maken 

jobbar, så fungerar det inte… Det finns inte längre möjlighet att ta ut 

friskvårdstimmen på arbetstid när det bara nollas … de sätter inte in personal 

om någon blir sjuk man får då gå en kort... Det är heller ingen satsning på 

hälsoinspiratörerna längre… det var jätte roligt med qui-qongen och allt som 

man fick gå på”  

Undersköterska 4 säger att:  

”Vi är en tapper skara som håller på med olika aktiviteter… man får peppa 

varandra… det går inte att få med alla” 

Enligt Angelöw har ”graden av delaktighet stor betydelse för minimerandet av den negativa 

stressen. Möjligheten att kontrollera och påverka sin egen arbetssituation fungerar som en 

buffert mot den negativa stressens skadeverkningar”( Angelöw, 2002, 55). Vidare menar han 

att ”Nedskärningar, rationaliseringar och besparingar inom olika organisationer har lett till en 

ökad arbetsbelastning […] Den höga arbetsbelastningen kan ses som en av de viktigaste 

orsakerna till nuvarande stressnivåer och höga sjukfrånvaro”(Angelöw, 2002, 47). Detta syns 

tydligt i det undersköterskorna förmedlar när de talar om att ”det bara nollas” och ”man får gå 

en kort”. Det innebär att arbetsbelastningen ökar när det inte finns tillräckligt med folk.  
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Av egen erfarenhet vet vi att den negativa stressen ökar i och med detta och personalen 

upplever att detta inte går att påverka. Detta kopplar vi till teorin om KASAM där 

Antonovsky skriver om komponenten hanterbarhet, vilken handlar om ”den grad till vilken 

man upplever att det står resurser till ens förfogande, med hjälp av vilka man kan möta de 

krav som ställs av de stimuli som man bombarderas av. >>Står till ens förfogande << kan syfta 

på resurser som är under ens egen kontroll eller som kontrolleras av behöriga 

andra”(Antonovsky, 2007, 45), i det här fallet arbetsledningen. ”Har man en hög känsla av 

hanterbarhet kommer man inte att känna sig som ett offer för omständigheterna eller tycka att 

livet behandlar en orättvist”( Antonovsky, 2007, 45).  

Både enhetschef A och enhetschef B var aktiva på sin fritid, men enhetschef A utnyttjade inte 

kommunens erbjudande, denne hade andra friskvårdsaktiviteter på sin fritid. Enhetschef A 

säger: 

”Vi pratar mycket om friskvård här på vår arbetsplats… jag skulle vilja att vi 

fick en halv dag att prova på olika aktiviteter istället för friskvårdstimmen, som 

inte utnyttjas fullt ut. 

Enhetschef B som inte bor på orten tränar ändå aktivt med subventionerat träningskort varje 

dag på sin hemort. Denne säger:  

”Jag ”pushar” mina medarbetare på personalmötena, där vi pratar om 

friskvård… bland annat förmånen med de subventionerade träningskorten som 

kommunen erbjuder… Nästa vecka ska vi spela kubb och grilla tillsammans, jag 

tror att sådant behövs” 

Personalchefen som tidigare gick på kommunens egna gym säger  

”Jag deltar inte i någon organiserad form”.  

På frågan om hur man ska få sina medarbetare mer positivt inställda till friskvård svarar 

personalchefen.  

”Det är viktigt som chef, genom sin attityd visa sin personal en positiv attityd till 

friskvård… Det är en attitydfråga och vår målsättning är att vara en attraktiv 

arbetsgivare, då måste man satsa på sådana här friskvårdsaktiviteter… för alla 

människor behöver friskvård, det är helt säkert”. 

Eva Menckel skriver att ledarskap, egen kraft och resurser är nyckelord för arbetsplatser som 

arbetar hälsofrämjande. Att arbeta på det sättet skall ses som en process ”det vill säga något 

som startar, fortsätter och ständigt utvecklas”(FHI, 2004, 15). Vi kan här konstatera att 

ledningen har en viktig roll i det hälsofrämjande arbetet och att enhetscheferna på olika sätt 

försöker förmedla betydelsen av friskvård till sina medarbetare.  
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Tyvärr kan vi konstatera att undersköterskorna inte känner sig delaktiga i processen då de 

upplever att de inte kan påverka sin egen arbetssituation då det inte finns tillräckligt med 

resurser. Detta gör att det blir svårt att arbeta med hälsofrämjande insatser då samarbete är 

betydelseföljt i hälsofrämjande processer.  

 

 

6.4 Ansvar  
 

Under temat ansvar ville vi ha svar på hur medarbetaren upplever sitt eget ansvar respektive 

chefens ansvar när det gäller friskvård.  

Alla respondenter var eniga om att det största ansvaret låg hos den egna individen. Sedan var 

meningarna delade då undersköterskorna och personalchef även ansåg att cheferna hade ett 

stort ansvar medan enhetscheferna istället tyckte att ansvaret bara låg hos den enskilde 

individen. 

Undersköterska 2 säger:  

”Det är bådas ansvar, då jag själv har ett ansvar för min egen kropp, men 

arbetsgivaren har också en stor del i ansvaret för det är skrämmande att så 

många mår dåligt… friskvården skulle egentligen stärka folk”. 

Undersköterska 3 säger:  

”Det handlar om mig själv och mitt liv, arbetsgivaren ska ge förutsättningarna. 

Enhetschef B menar att 

”Var och en har ansvar för sin egen hälsa”. 

Enhetschef A säger:  

”Ansvaret vilar hos den enskilde individen, man måste själv tycka att det är 

kul… det leder inte till någon vart om jag tvingar någon”. 

Personalchefens menar att individen själv har ett ansvar men samtidigt säger hon:  

”Chefer har ett otroligt stort delansvar i det här, att signalera betydelsen av att 

få den här balansen, sen kanske det inte sker på arbetstid så att säga men ändå 

attityden. Det är jätteviktigt att folk mår bra. Cheferna har fått gå en utbildning 

”redskap i rehabilitering” för att de ska vara medvetna om vilka kostnader det 

blir när man väl blir sjuk. Hur mycket extra arbete det ger när man blir sjuk, 

istället för att tidigt se signaler genom att lyssna, se, höra och skaffa hjälp”.  
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Enligt litteraturen har ledarskapets utformning en avgörande roll för att skapa en friskare 

arbetsplats.” Det är viktigt att kunna skapa organisatoriska förutsättningar för ett konstruktivt 

ledarskap, där ledning och chefer har en möjlighet att främja anställdas hälsa och 

välbefinnande. I det konstruktiva ledarskapet ingår grundläggande komponenter som 

delaktighet, att vara stödjande och uppmuntrande, en insikt om vikten att vara en god förebild 

med mera”
 
(Angelöw, 2002, 63). 

 

 

6.5 Avslutande frågor med förslag till förbättring 
 

Vi frågade respondenterna vad de tyckte bäst och sämst om i sitt arbete. Undersköterskorna 

svarade att det bästa med arbetet var bland annat att de trivdes med att arbeta med äldre och 

att det fanns en frihet mellan ramarna och relationen till arbetskamraterna. De negativa 

aspekterna som framkom var att arbetet är tungt, stressigt med dåliga arbetstider, samt alla 

ständiga omorganisationer och alla dessa nedskärningar där man nollar personalen när någon 

blir sjuk, detta gör att de inte orkar ta tag i fysiska aktiviteter när de kommer hem. 

Enhetscheferna svarar bland annat att det positiva med arbetet är kontakten med alla 

människor de möter. Det negativa med arbetet är när det uppstår konflikter med personalen 

och att arbete är tungt. Personalchefen tycker att det viktigaste med arbetet är att ha en bra 

samverkan då det är det som ger resultat, hon ser arbetet som en stor frihet. 

 

När det gäller förslag till förbättringar av friskvården så tyckte undersköterskorna att det är 

ganska bra som det är, men att summan för friskvården borde vara 1500 kronor/person istället 

samt att cheferna kunde pusha mer än vad de gör. Över lag tyckte undersköterskorna att det 

säkert finns lösningar på det som inte fungerar och det var de beredda på att lägga ned lite 

extra arbete på för att få fram förbättringar. 

Enhetschefernas förslag till förbättring var att det borde ställas högre krav på personalen. 

Enhetschef B svarade: 

”Det ska vara en press på att använda sitt kort om man har löst ut ett för det är 

en stor förmån”…  
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Enhetschef A svarade: 

”Friskvårdstimmen skulle tas bort då det är svårt att komma ifrån orättvisan 

när det gäller friskvårdstimmen. Istället skulle det en gång om året erbjudas ett 

”smörgåsbord” där man får prova på olika aktiviteter och förhoppningsvis hitta 

sin aktivitet” 

Angelöw säger att ”ett personalekonomiskt synsätt går ut på att se personalen som en tillgång, 

som det lönar sig att vårda. Det underhåll av personalen som man kan tänka sig att en 

organisation lägger ner resurser på är inte bara företagshälsovård eller andra direkta åtgärder 

utan även det som Johanson och Johrén kallar ”energi- och kunskapsmässigt underhåll”.   

Exempel på detta kan inom vissa yrkesgrupper vara utbildning […] genom att underhålla sin 

personal på rätt sätt kan organisationen minska bland annat personalomsättningen och 

sjukfrånvaron, och på så sätt få ett positivt ekonomiskt resultat”( Angelöw, 2002, 93). Av 

egen erfarenhet vet vi att kunskap kan man aldrig få för mycket av och genom att regelbundet 

höja den individuella kompetensen om friskvård och dess betydelse hos personalen ökas 

medvetenheten för friskvårdens betydelse, vilket i sin tur förhoppningsvis leder till en ökad 

meningsfullhet hos personalen. Enligt Antonovsky är meningsfullheten en viktig komponent 

som motiverar till förändring och vi kan konstatera att alla våra respondenter är motiverade att 

arbeta för att friskvården ska utvecklas.  

I sin bok ”Hälsopromotion i arbetslivet”(2004) skriver även Hansson om komponenten 

meningsfullhet och menar att meningsfullheten kan ses som KASAM:s motivationsbegrepp, 

”svaret på livets alla varför frågor. Varför ska jag göra detta? Varför sker detta? Vad ger detta 

mig?”(Hansson, 2004, 114) Människan kan reagera på två sätt då hon/han ställs inför en 

uppgift. Antingen känns uppgiften som en frestande utmaning som är värd att lägga sin energi 

på eller så kan utmaningen kännas som en belastning. ”Upplevelsen av meningsfullhet har en 

stark känslomässig grund i människan”( Hansson, 2004, 114). 

 

 

7 Diskussion  
 

Friskvård på arbetsplatsen är ett omdiskuterat fenomen i samhället. Att friskvård i sig är bra 

råder det ingen tvekan om och vår undersökningskommun har erbjudit friskvård till sina 

anställda under många år nu, men de ställer sig ändå frågande till vilka friskvårdspreventioner 

som fungerar.  
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Vi vill här avslutningsvis presentera våra egna slutsatser och reflektioner av vår undersökning.  

Syftet var att vi ville belysa hur fenomenet friskvård på en arbetsplats uppfattas av enskilda 

individer och vilken betydelse det kan få med avseende på såväl hälsan som välbefinnandet i 

stort. Vi ville också veta hur medarbetare inom en offentligt bedriven äldreomsorg själv 

upplever och ser på den friskvård som erbjuds av kommunen.  

I diskussionen nedan följer vi våra frågeställningar som antagits i syftet. Vi kommer även 

avslutningsvis ge förslag på fortsatt undersökning inom samma område. 

 

Hur ser den enskilde medarbetaren på friskvård, vilken innebörd har detta begrepp för 

individen? Upplever medarbetaren att friskvård på arbetstid är en viktig faktor för att 

kunna uppnå en god hälsa? 

 

Utifrån svaren vi fick under temat friskvård tolkar vi det som att friskvården är betydelsefull 

för alla våra respondenter och att friskvård behövs av olika anledningar, då arbetet i vården är 

tungt både fysiskt och psykiskt. Friskvården gav dem en meningsfullhet mycket på grund av 

både känslomässiga grunder och den sociala samvaron. Här finner vi stöd i Antonovskys teori 

KASAM och komponenten meningsfullhet, tillika en motivationskomponent. 

Det visade sig att samtliga medarbetare tyckte att friskvården handlade om så mycket mer än 

bara fysisk aktivitet. Utifrån de studier vi gjort har vi sett att det även handlar om det psykiska 

och sociala välbefinnandet.  

Den sociala samvaron i en motionsgrupp kan vara viktigare än den fysiska aktiviteten. Bara 

glädjen och känslan av att röra sig kan vara en tillräcklig drivkraft. För en del är det viktigare 

med det psykiska välbefinnandet och då kan det räcka att få njuta av en massage.  

På en del ställen i vår undersökningskommun vet vi att det erbjuds massage till exempel 

taktilstimulering som är en avslappnande beröringsmassage, det är en uppskattad prevention. 

Det var inga av våra respondenter som var inaktiva, utan alla utförde någon form av friskvård, 

även om några av dem för närvarande inte deltog i den erbjudna friskvården. Vi upplevde inte 

dem som några ”soffliggare”. I stället utförde de någon typ av vardagsmotion på sin fritid i 

form av exempelvis promenader.  

Under temat motivation och delaktighet kunde vi ändå uppleva att några respondenter kände 

dåligt samvete för att man inte deltog i den erbjudna friskvården. Flera respondenter pratade 

bland annat om att tiden inte räcker till och att det nollas bland personalen och detta känner de 

frustration över, då de känner att de vill utöva friskvård, men inte kan på grund av 

personalbrist.  
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På något sätt får vi känslan av att medarbetarna anser att ledningen ger med den ena handen 

och tar med den andra. Här handlar det om komponenten hanterbarhet som Antonovsky 

skriver om och som vi beskriver under temat motivation och delaktighet. 

Medarbetarna är medvetna om vikten av att träna, men vid exempelvis sjukdom har inte alla 

riktigt den ekonomiska möjligheten att lägga ut den summa pengar det faktiskt ändå kostar för 

tillexempel ett gymkort. Ändå utövar de friskvård på fritiden i form av exempelvis 

promenader eller cykelturer. På något sätt verkar det som om de inte är medvetna om att det 

faktiskt är friskvård de utövar. Här menar vi att om kompetensen kunde höjas, genom att ge 

alla kontinuerlig utbildning av friskvård så att medarbetare förstod vikten av denna, då skulle 

kanske inte dessa personer känna dåligt samvete och det är precis som Personalchefen 

uttrycker. 

”Ibland behöver man få en kick av föreläsare som får upp ögonen på en, för det gäller 

det egna ansvaret… det behövs för det har vi haft under årens lopp som till exempel 

föreläsaren Johan Holmsäter, grundaren av Friskis och Svettis”. 

Denna koppling gör vi även under temat avslutande frågor med förslag till förbättring. 

I vår undersökning fann vi även att det skiljer sig åt mellan yrkeskategorierna när det gäller 

upplevelsen av friskvården. Enhetscheferna lade tyngden på att friskvården ska vara fysiskt 

krävande, medan de båda andra yrkesgrupperna menade att friskvården inte bara handlade om 

det, utan även lade stor vikt på psykiska och psykosociala aspekter. Detta kan vi återkoppla 

till det som Johnsson, Lugn och Rexed säger i boken ”Långtidsfrisk” att friskvård inbegriper 

hela livssituationen och helheten måste ses men även till det Bosse Angelöw skriver att 

”Arbetsliv och privatliv är intimt sammanbundna och människors hälsa är beroende av hur 

dessa två sfärer fungerar”( Angelöw, 2002, 114). Det måste finnas tid för återhämtning. 

Han menar att vi människor har behov av sysselsättning och återhämtning, och att det måste 

finnas en balans mellan aktivitets- och återhämtningsfaserna.  

Tyvärr har vi människor stört detta elementära kretslopp, då vi inte ser och känner de signaler 

kroppen sänder ut som säger att kroppen behöver vila, utan bara arbetar på.  

Detta kan leda till en mängd olika stressymtom som i sin tur till slut kan leda till olika 

sjukdomar. Psykisk och fysisk uppladdning får individen genom återhämtningsperioder och 

dessa lindrar de stressymtom som uppkommer vid aktivitet, då kroppen och själen får en 

chans att läka, vila och hämta kraft inför kommande uppgifter och utmaningar som livet 

implicerar (Angelöw, 2002, 52f). 
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Vår slutsats i denna fråga är att friskvård handlar om mer än enbart fysisk aktivitet för våra 

respondenter, det gäller att finna en balans mellan den psykiska och den fysiska biten. Här gör 

vi en koppling till Per Lindberg m.fl. i deras artikel ”Retaining the ability to work- associated 

factors att work” där de menar att det är viktigt att identifiera faktorer på arbetsplatsen som 

bidrar till att medarbetarna håller sig friska.  

De menar att det kan handla om faktorer i arbetet, faktorer av organisatorisk art eller 

medicinska, sociala eller psykosociala faktorer. Vi kan även koppla detta till FHI- rapporten 

där man skriver att både utanför och på arbetsplatsen finns det en mängd hälsofrämjande 

faktorer.  

Vi menar att medarbetare inte ska behöva ha dåligt samvete för att de inte deltar i 

friskvårdssatsningarna, vilka arbetsplatsen erbjuder om hon/han tar ett egenansvar och deltar i 

friskvårdsaktiviteter på sin fritid.  

FHI- rapporten tar också upp att det är viktigt att hälsofrämjande insatser bör vara varaktiga 

om de skall uppfattas som hälsosamma, vilket är en viktig synpunkt med tanke på att vår 

undersökningskommun har en del projekt som bara runnit ut i sanden och i den gjorda 

undersökningen säger sig flera respondenter sakna dessa till exempel hälsoinspiratörer. Även 

här kan vi se att satsningen på hälsoinspiratörerna var bra, men informationen om vad det 

skulle innebära brast någonstans i länken mellan arbetsgivare/arbetstagare. Här gör vi också 

kopplingar till FHI–rapporten när det gäller kunskapen om hur undersökningskommunen ska 

bedriva utvecklingsarbetet av friskvård, då man i rapporten hävdar att kunskap om vad som 

orsakar ohälsan och främjar hälsan redan finns, men det är kunskapen om själva 

utvecklingsarbetet och genomförandet av detta arbete som saknas. 

 

Hur upplever medarbetare sitt eget och chefens ansvar när det gäller friskvård? 

 

En viktig aspekt när det gäller friskvård är att individen tar ett eget ansvar, det var alla 

respondenter överens om, men vi kunde även här se skillnader mellan personalkategorierna. 

Undersköterskorna och personalchefen var överens om att ansvaret låg hos båda parter, 

medan enhetscheferna ansåg att ansvaret låg hos individen själv, vilket vi kan se under temat 

ansvar. Vår slutsats i denna fråga är att ansvaret ligger hos båda parter, då friskvård förutsätter 

en egen medverkan av individen själv, men att även cheferna bär ett stort ansvar i denna 

fråga, det talar bland annat Arbetsmiljölagen om.  
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Vi anser det märkligt att enhetscheferna uttrycker sig på det sätt de gör, då personalchefen just 

trycker på att kommunens chefer fått en gedigen utbildning i just detta. Flera av 

undersköterskorna uttrycker en önskan om mer ”pushning” från chefen, även om de vet med 

sig att de har ett eget ansvar. Här kan vi se att vår undersökningskommun har en del kvar att 

arbeta med trots att de erbjudit sin personal friskvård en längre tid. Vi kan bland annat koppla 

detta till FHI:s rapport där de bland annat talar om ledarskap, resurser och egen kraft, vilka är 

nyckelord för arbetsplatser som arbetar hälsofrämjande. Angelöw (2002) menar också han att 

för att skapa friskare arbetsplatser är ledarskapets utformning avgörande. Detta instämmer vi i 

och vi ser det som problematiskt att inga utvärderingar oss veterligen gjorts av de olika 

friskvårdsprojekten i vår undersökningskommun.  

 

En annan tydlig slutsats vi kan dra genom våra respondenters svar är att de alla har ett delvis 

starkt KASAM när det gäller fenomenet friskvård och dess utveckling, då deras förnuft säger 

att friskvård är bra, då komponenten begriplighet är hög för dem. Men komponenten 

hanterbarhet är låg, då medarbetarna inte känner att de resurser som står till förfogande är 

tillräckliga. Kontrollen över dessa resurser ligger inte heller hos de flesta av våra respondenter 

utan hos ledningen, och detta gör att det känns extra tungt och komplicerat.  

Det som till slut gör att vi ändå bedömer situationen som positiv utifrån KASAM är den tredje 

komponenten meningsfullhet, vilken i det här fallet är hög och som i det här fallet står för 

respondenternas motivation att vilja göra något åt saken. De är villiga att lägga energi på detta 

för att det känns meningsfullt. 

 

Vi anser att en större undersökning inom detta område vore intressant och motiverande att 

genomföra. Vår forskning var koncentrerad till endast ett par arbetsplatser men det vore 

intressant att genomföra den i hela vår undersökningskommun. Då skulle det kunna göras mer 

jämförelser så som tillexempel skillnader utifrån ålder, kön och yrkeskategori. Det skulle 

också vara intressant att göra undersökningen i fler än en kommun för att kunna göra 

jämförelser.  

Vidare vill vi framföra till vår undersökningskommun att ta del av exempelvis Ekerö 

kommuns uppföljningsarbete av friskvårdsprojekt, vilka vi tycker är bra, där policyn är 

tydliga mål och riktlinjer. Samt att de har ett friskvårdombud på varje arbetsplats som 

tillsammans med arbetsledare eller chef driver friskvårdsinsatser på arbetsplatsen. Visserligen 

har vår undersökningskommun haft hälsoinspiratörer men de är inte tillräckligt aktiva längre. 

Varför inte väcka liv i dessa? 
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9 Bilagor  

9.1  Missivbrev 

Förfrågan om medverkande i uppsatsarbete.  

Vi som genomför dessa intervjuer heter Nina Wagner och Helene Jonsson och vi är studenter 

på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Vi skriver just nu vår C-uppsats i Sociologi. Ämnet är 

friskvård och det vi vill undersöka i denna studie är medarbetarens upplevelser av friskvård. 

Denna studie görs för att vi skall få ett betyg i Sociologi C. 

 

Allt som berättas för oss i intervjuerna är konfidentiellt och vi har tystnadsplikt. Som ett 

komplement kommer vi att använda oss av bandspelare under intervjuerna om du som 

medverkande i uppsatsarbetet, godkänner det. Alla uppgifter och insamlat material om varje 

enskild person får inte användas till något annat än vår studie. De bandinspelade intervjuerna 

förstörs efter att uppsatsen blir godkänd.  

Du som tänkbar intervjuperson skall veta att detta är frivilligt och att du när som helst kan 

välja att avbryta intervjun. 

Vi har skaffat tillstånd för att göra dessa intervjuer på socialförvaltningen i kommunen 

eftersom de personer vi intervjuar ingår i vårdsektorn inom kommunen. 

För att bevara integritet och anonymitet hos alla inblandade så har vi genom hela denna 

process valt att inte namnge vare sig personer, kommun eller ort. 

 

Tack för din medverkan! 

Mvh. Nina Wagner xxxx-xxxx 

         Helene Jonsson xxxx-xxxx 
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9.2 Bilaga 2 Intervjuguide 
 

Frågeformulär. 
Inledning  

*Tema Bakgrund 

Fråga 1 Berätta om dig själv? (Yrke, utbildning, ålder, tidigare arbeten, familjesits ex. gift/ 

ensamstående, barn stor/små, fritidsaktiviteter.) 

*Tema Friskvård  

Fråga 1. Vad innebär friskvård för dig? 

Fråga 2. Vet du vilka friskvårdssatsningar det finns att tillgå för dig som kommunanställd? 

Om ja; följdfrågor:  

Kan du kort berätta om detta.  

Kommer du ihåg hur du fick reda på detta?  Genom arbetskamrater? Genom skriftlig 

information? Från arbetsledningen? 

Fråga 3. Vad känner du till om syftet med kommunens/arbetsgivarens satsningar på 

friskvård?  

(Om nej; berätta kort för IP om de friskvårdsatsningar som görs.) 

Fråga 4. Tycker du att friskvård behövs på din arbetsplats?  

Motivera svaret 

*Tema Motivation och Delaktighet 

Fråga 1. Deltar du i dessa? Om svaret är ja i vilken form då? 

Fråga 2. Vad är det som gör att du deltar/inte deltar? 

Om IP inte deltar; följdfråga Vad tror du skulle kunna bidra till att du börjar delta i den 

erbjudna friskvården? 

Om IP deltar; följdfråga: Kan du kort berätta om vad du personligen får ut av att delta? 

Fråga 3. Kan du ge exempel på hur man på din arbetsplats försökt att få medarbetaren/ 

arbetskamraten positivt inställd till friskvård?  

*Tema Ansvar 

Fråga 1. Var ligger ansvaret för att medarbetaren på arbetsplatsen deltar i friskvårds - 

               satsning anser du? 

Fråga 2. Upplever du att chefen tar ansvar för de friskvårds satsningar som erbjuds 

Om nej, följdfråga; Hur tycker du att chefen skulle kunna underlätta eller ta ett större ansvar 

för detta? 

Om ja, följdfråga; Kan du berätta lite om hur chefen underlättar eller tar detta ansvar? 
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*Avslutande frågor  

Fråga 1. Berätta vad du tycker är det bästa/sämsta med ditt arbete.  

Fråga 2. Har du något förslag till förbättring av friskvården eller är den bra som den är? 

Fråga 3. Vill du tillägga något, ändra eller ta bort något som du sagt i intervjun? 

 

Tack snälla för din medverkan! 

 

 


