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Sammanfattning 
 
Friskvård inom företag och dess effekter är väldokumenterat inom forskningen, och organisationer har 
under de senaste åren satsat mycket pengar på att upprätthålla friskvårdsarbetet. Ett universellt 
argument verkar vara att detta gör att lönsamheten i verksamheten ökar.  I denna studie undersöktes 
hur friskvården ser ut i en kommunal verksamhet sett ur ett diskursanalytiskt och 
självstyrningsperspektiv. Detta var intressant eftersom den kommunala verksamheten styrs av 
politiska riktlinjer, samtidigt som den är skattefinansierad. En ytterligare anledning att studera detta 
var att kommunal sektor generellt sett hade fler sjukskrivningar än privat sektor. Mer specifikt syftade 
studien till att förstå hur avdelningschefer uppfattar friskvård i den egna verksamheten, hur processer 
ser ut för chefers arbete med detta, samt hur de skulle vilja att den framtida utvecklingen ser ut. Detta 
åstadkoms genom kvalitativa intervjuer med nio kommunala avdelningschefer. Några viktiga resultat 
var att organisationen använde friskvårdsförmåner för att locka och behålla medarbetare, samt för att 
respondenterna uppfattade en extern press från samhället att ta ett visst ansvar över sina 
medarbetares hälsa. Hur cheferna arbetade med att motivera sina anställda var något av en 
balansgång. De flesta tyckte det var viktigt att motivera och skapa goda förutsättningar för 
medarbetarna, medan de ansåg att det inte var möjligt att styra dem för mycket eftersom friskvården 
bedrivs på fritiden.  Därför var ett av utvecklingsförslagen som uppkom att integrera friskvården på 
arbetstid. På detta sätt skulle cheferna få bättre kontroll och kunna ställa högre krav på sina 
medarbetare att faktiskt använda sig av friskvårdsförmånerna. 

 

Nyckelord: Friskvård, Ledarskap, Motivation, Governmentality, Diskurs 

Keywords: Health promotion,  Leadership, Motivation, Governmentality, Discourse 
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Inledning 

 

Arbetslivet har under flera år varit föremål för många olika förändringar (Widmark, 

2005). Det började enligt Björklund (2008) med att företag ville förhindra 

arbetsplatsolyckor, för att senare utvidga fokuseringen mer mot psykologiska 

aspekter, och till sist även fokusera på friskvård som förebyggande insats. Genom 

forskning och lokala miljöarbeten på arbetsplatser har riskerna för arbetsplatsolyckor 

och belastningsskador minskat (Åkerlind, Ljungblad & Granström, 2010). För att 

även minska sjukdagar har många företag börjat intressera sig för hälso- och 

friskvårdsarbete på individ-, grupp- och organisationsnivå (Åkerlind et al., 2010; 

Greiff, 2008). 

Företag och organisationer försöker fortfarande att maximera sina resurser de har att 

tillgå genom att erbjuda friskvårdsprogram och aktiviteter som ett led i att styra sina 

medarbetares hälsa till en faktor som ska öka effektivitet och produktivitet 

(Cederström, 2011).  Sedan 1987 har World Health Organisation (WHO) påtalat 

vikten av hälsofrämjande arbete, samt vikten av att chefer uppmärksammar sina 

medarbetares hälsa (Wilkinson, 1999). Sedan denna tid har omfattningen av 

friskvårdspolicys ökat drastiskt (Ayo, 2012) och det hälsofrämjande arbetet ses idag 

som en viktig övergripande funktion i organisationer. Detta innefattar flera olika 

komponenter där friskvårdsinsatser är en viktig delstrategi att satsa på för att skapa 

en frisk arbetsplats (Angelöw, 2002). Reuter (2011) menar att ungefär 40 procent av 

en individs hälsostatus utgörs av individens levnadsvanor. 

Friskvård via arbetsplatser handlar om att öka eller bibehålla hälsan hos sina 

medarbetare. Detta ska i sin tur leda till att ge medborgarna som individer ett bra och 

hälsosamt liv, men det handlar också om att välståndet i landet ökar ifall 

medborgarna är friska, starka och kan arbeta länge (Vallgårda, 2001). För att se detta 

ur ett snävare perspektiv så menar Folkhälsomyndigheten (2014) att produktivitet 

och lönsamhet ökar för organisationer som lyckas arbeta framgångsrikt med 

friskvård. Det har även visat sig att fysisk träning och andra hälsofrämjande 

aktiviteter kan leda till positiva effekter i arbetet, såsom att förhindra rygg- och 

nacksmärtor samt öka anställdas kondition på ett kostnadseffektivt sätt (Källestål, 

Bjurvald, Menckel, Schæström, Schelp & Unge, 2004). Sullum, Clark och King 
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(2000) menar också att fysisk aktivitet inte bara ökar den fysiska förmågan, utan kan 

även öka den psykologiska hälsan. Detta gör friskvård viktigt på många olika nivåer.  

Det finns idag många arbeten där stressnivån och kravbilden är hög, och många 

arbetsuppgifter utförs stillasittande och ej särskilt omväxlande. Därför finns det idag 

många människor som lever utan någon naturlig fysisk aktivitet i vardagen och 

arbetslivet, vilket gör att arbetsgivare ofta måste jobba aktivt med sina medarbetare 

för att de ska röra på sig (Engström, 2014). Det har även enligt de Jonge, Van 

Vegchel, Shimazu, Schaufeli och Dormann (2010) skett en förändring av vad 

medarbetare har för belastning i arbetet. Författarna menar att det tidigare var olika 

typer av fysiska arbetsuppgifter som var den stora belastningen, medan det idag går 

att se att den känslomässiga och mentala belastningen ökat i takt med 

serviceinriktade arbeten och teknologi.  

Josefsson (2009) skriver vidare att ungefär hälften av svenska företag år 2005 hade 

friskvårdsförmåner för sin anställda. Det var då ungefär hälften av alla män som 

nyttjade förmånerna, medan cirka två tredjedelar av kvinnorna gjorde det. 

Författaren menar att det här finns stora möjligheter till utveckling av 

hälsofrämjande arbete på arbetsplatser. Även Svenska dagbladet (2014, 17 december) 

rapporterar om att det enligt Folkhälsomyndigheten bara är totalt 57 procent som 

nyttjar friskvårdsbidrag till fullo, samt att 43 procent inte använder 

friskvårdsbidraget överhuvudtaget. Detta trots att till exempel fysisk aktivitet är en 

vital del av den folkhälsopolitiska agendan i Sverige, och kommuner prioriterade just 

denna fråga högst redan år 2004 (Schäfer, Elinder & Faskunger, 2006). När Åkerlind 

et al. (2010) tittade på skillnader i upplevd hälsa och sjukfrånvaro i olika kommuner i 

Sverige så fann de att kommuner påverkades direkt av hur mycket man satsat på 

olika hälsofrämjande åtgärder, samt indirekt på hur ledarskapet och 

organisationsklimatet uppfattades i de olika kommunerna. 

När det gäller Sveriges totala kostnader bara för sjukskrivningar så landade den 

enligt Skandia på 57 miljarder kronor (Sanandaji, 2015). Eftersom organisationer 

satsar mer och mer på friskvård varje år, och staten adderar fler avdragsgilla 

friskvårdsaktiviteter i listan så står vi ändå med problemet att alla inte vill vara med. 

Denna studie ämnar skapa en förståelse för hur chefer upplever att de kan arbeta 

med ledarskap och friskvård.   
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I denna studie undersöks hur friskvårdsarbetet i Skellefteå kommuns verksamhet ser 

ut, sett ur avdelningschefers perspektiv. Kommunal verksamhet är särskilt intressant 

eftersom den är sammankopplad direkt under staten, och styrs därför till viss del 

indirekt av politiken (Finansdepartementet, 2008). Det är därmed inte något 

vinstdrivande företag i sig, utan finansieras av skattebetalarna. Sjuktalen är dessutom 

generellt högre i kommunal sektor än i privat sektor (Sveriges kommuner och 

landsting, 2017; Försäkringskassan, 2016). 

Organisationen som ska undersökas i denna studie är Skellefteå kommun, vilket är en 

skattefinansierad organisation med över 9000 anställda. Kommunen som 

arbetsgivare beskriver själva på sin hemsida att de har en positiv människosyn, och 

att de har motiverade medarbetare och chefer som visar tillit och arbetsglädje. Därför 

erbjuder de många olika förmåner, till exempel ett friskvårdsbidrag på 1500 kronor 

som medarbetarna får använda på fritiden, och egen företagshälsa som stöttar 

organisationen i hälsofrågor (Skellefteå kommun, 2018). 

Föreliggande studie syftar till att undersöka pedagogiska frågeställningar som hur 

människor formas och förändras kring ett visst sammanhang, till exempel i 

arbetslivet. Pedagogik som vetenskaplig disciplin kan ställa frågor om hur kunskaper 

och värderingar uppstår, förändras eller bibehålls mellan olika typer av grupper och 

individer (Umeå Universitet, 2018). I detta fall syftar studien till att förstå hur 

avdelningschefer uppfattar friskvård i den egna verksamheten, hur processer ser ut 

för chefers arbete med detta, samt hur de skulle vilja att den framtida utvecklingen 

ser ut. Det går därmed att säga att studien handlar om att förstå hur människor styrs 

till att använda sig av friskvårdsförmåner.  
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Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet är att beskriva och analysera chefers perspektiv på- och 

erfarenheter av att arbeta med friskvård inom Skellefteå kommun. Mer specifikt är 

syftet att undersöka på vilket sätt chefer upplever att de arbetar med friskvård i 

verksamheten. Följande tre frågeställningar har konstruerats för att svara på studiens 

syfte: 

 

• Hur uppfattar cheferna friskvård i Skellefteå kommun? 

• Hur motiverar cheferna medarbetarna att ägna sig åt friskvård? 

• Hur ser cheferna på uppföljning och utvecklingsmöjligheter av 

friskvårdsarbetet? 

 

Bakgrund 

Nedan följer ett antal begrepp som behöver definieras närmare för att förstå vad som 

menas när dessa vidare diskuteras i studien. Begreppen som förtydligas är friskvård, 

hälsa, fysisk aktivitet samt friskvårdsbidrag. 

 

Friskvård 

Termen friskvård är för många ett abstrakt ord som kan innebära många olika saker 

beroende på vem du frågar. I denna studie kommer Angelöws (2002) definition att 

fungera som riktmärke. Författaren menar att det är en aktivitet som åsyftar till att 

behålla eller utveckla hälsan. Därför är friskvård något som kan kopplas till att 

bibehålla eller förändra individer och gruppers livsstilar till det bättre genom att 

exempelvis fokusera på ökandet av motion eller avslappning, minskandet av rökning, 

alkohol eller droger, samt förändring av kostvanor. 

Viktigt att nämna är att detta breda synsätt på friskvård valts som grund till studien 

samt att respondenterna själva givits möjligheten att definiera begreppet under 

intervjun. Detta utan att begreppet tidigare beskrivits för respondenterna av oss 

författare. Deras egna tankar kring vad friskvård är blir därmed synliga och som 

författare klarnar bilden av deras syn på begreppet. Då ett brett perspektiv på 

friskvård valts kan fler av respondenternas tankar fångas in i begreppet utan att 

modifieras. 
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Hälsa 

Det finns ingen tydlig definition av hälsa, och det är ett begrepp som kan uppfattas på 

olika sätt av olika människor. WHO gjorde år 1948 ett försök till att definiera hälsa, 

och de menade att hälsa ska ses som ett totalt fysiskt, mentalt och socialt välmående 

(Kostenius & Lindqvist, 2006). Begreppet hälsa kommer att belysas i termer av att 

utveckla eller bibehålla fysiskt, psykiskt eller socialt välmående. Huruvida individer 

eller grupper upplever sig ha hälsa eller ej kommer föreliggande studie därför inte ta 

ställning till. 

 

Fysisk aktivitet 

Folkhälsomyndigheten definierar fysisk aktivitet som all form av aktivitet som ökar 

individens energiomsättning (Källestål et al, 2004). Fysisk aktivitet kan innefatta 

både fritidsaktiviteter såsom friluftsliv, vardagsmotion som promenader eller cykling 

samt fysisk träning som idrott eller motion. Fysisk aktivitet kan, förutom att bevara 

eller förbättra den fysiska kapaciteten, även främja hälsan samt minska risken för 

sjukdomar och skador. Detta gäller både den fysiska och psykiska hälsan där den 

fysiska aspekten kan handla om hjärt- och kärlsjukdomar eller cancer och de psykiska 

delarna kan exempelvis vara stress eller depression. Risken att drabbas av dessa 

sjukdomar och skador finns även om rekommendationerna följs, men generellt går 

det att argumentera för att vinsterna med fysisk aktivitet överväger riskerna 

(Folkhälsomyndigheten, 2013). 

Det räcker dock inte med att motionera en gång per år för att den fysiska aktiviteten 

ska ha en märkbar positiv effekt på en individ. Därför har Folkhälsomyndigheten 

presenterat rekommendationer som togs fram 2011 av Yrkesföreningar för Fysisk 

Aktivitet (YFA) och Svenska Läkaresällskapet. Dessa rekommendationer är även i 

enlighet med WHO:s globala riktlinjer för fysisk aktivitet (Folkhälsomyndigheten, 

2013). Nedan följer en sammanfattning av några väsentliga delar av 

rekommendationerna. Dessa kan ses som ett minimum för fysisk aktivitet och kan ha 

ännu tydligare positiva effekter vid ökad tid eller intensitet. 
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Rekommendationer 

För vuxna människor, 18 år eller äldre, rekommenderas det att vara fysiskt aktiv i 

sammanlagt 150 minuter i veckan där intensiteten åtminstone bör vara måttlig. Vid 

hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka. Det går att kombinera 

måttlig och hög intensitet men aktiviteterna bör spridas över flera dagar i veckan och 

varje tillfälle bör pågå i minst 10 minuter. Detta ska vara aerob träning där puls och 

andning ska öka. Andra exempel på dessa rekommendationer kan vara 30 minuters 

rask promenad fem dagar i veckan eller 20–30 minuters jogging tre dagar i veckan. 

Muskelstärkande fysisk aktivitet bör utföras minst två gånger i veckan för kroppens 

större muskelgrupper. Det kan även vara bra med balansträning, i synnerhet för äldre 

personer. Kan man av någon anledning inte uppnå de presenterade 

rekommendationerna bör man trots detta vara så aktiv som möjligt. Utöver detta 

rekommenderas att undvika långvarigt stillasittande. Enligt självskattad statistik är 

det ungefär 60–70 procent av den svenska befolkningen som totalt rör sig mer än 30 

minuter per dag i snitt (Folkhälsomyndigheten, 2013). 

 

Friskvårdsbidrag 

Friskvårdsbidraget är en skattefri och avgiftsfri personalförmån som regleras av 

Skatteverket. Varje arbetsgivare i Sverige kan erbjuda sina medarbetare pengar till 

detta, enda kraven är att det ej får överstiga 5000 kronor per år för varje enskild 

anställd, samt att friskvårdsaktiviteten enligt skatteverket ska vara ”av enklare slag 

och värde”. Det kan till exempel handla om gym, massage, jogging, badminton eller 

stresshanteringsprogram som mental träning eller meditation. Det finns även 

möjligheter att använda en del träningsapplikationer till telefonen eller datorn 

skattefritt. Arbetsgivaren får besluta själva vilka aktiviteter som ska godkännas i 

deras verksamhet. Det betyder att på vissa arbetsplatser kan det vara dyrare 

aktiviteter också, men då får inte arbetsgivaren frångå skatten på dessa. Den 

kommun vi tittat på har öronmärkt 1500 kronor som varje enskild anställd får 

använda till lättare friskvårdsaktiviteter varje år (Skellefteå kommun, 2018).  
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Tidigare forskning 

För att hitta en lucka i det befintliga forskningsfältet följer en genomgång av tidigare 

forskning inom området. Den tidigare forskningen delas här in i tre avsnitt; 

Friskvård på arbetsplatsen handlar om fördelar och nackdelar med att 

implementera friskvård i organisationer. Ledarskap behandlar huruvida chefernas 

arbetssätt påverkar medarbetarna samt vilka risker som finns ifall detta inte görs på 

rätt sätt. Motivationsfaktorer beskriver hur chefer kan arbeta för att motivera 

medarbetare till friskvård samt vad medarbetare själva anser motivera dem. 

 

Friskvård på arbetsplatsen 

Att ha en bra personalpolitisk hållning där medarbetarna är friska och orkar arbeta 

mer anses minska personalomsättningen och rehabiliteringskostnader (Josefsson, 

2009). Huzell och Larsson (2012) menar att det vanligaste argumentet till att 

organisationer satsat på friskvård handlar om den ekonomiska aspekten, och inte 

medarbetarnas hälsa som individer. För organisationen är det dyrt att ha personal 

med hög sjukfrånvaro och rehabiliteringskostnader och därför är behovet stort att 

anställa fysiskt friska personer (Huzell & Larsson, 2012). 

Eftersom vi spenderar mycket tid på arbetsplatsen under livet så är friskvård via 

företag och organisationer ett effektivt sätt att öka medarbetarnas egna kontroll över 

sin hälsa (Josefsson, 2009). Det anses också idealiskt att utöva friskvård på 

arbetsplatsen eftersom det inte bara påverkar medarbetarna, utan också deras 

familjer, deras umgänge och sociala status (Guberti & Marzocchi, 2016).  

Men hur ska kostnadseffektiveten betraktas? Enligt Fronstin och Roebuck (2015) 

spenderade organisationer i USA totalt 660 miljarder dollar på friskvårdsförmåner 

2013, vilket är en fjärdedel av hela nationens hälsoutgifter. Berry, Mirabito och Baun 

(2010) menar att antalet som hade högt blodtryck och var fysiskt inaktiva har mer än 

halverats från år 1995 till 2010, och att de uppskattar att företag fått tillbaka 2,75 

dollar för varje dollar spenderade på friskvård mellan 2002 och 2008. Dessa siffror 

gör att det kan vara viktigt att förstå för chefer i organisationer att friskvård inte bara 

handlar om att vara snäll, ge bonusar och extra förmåner till sina anställda, utan att 

det kan också kan användas som strategiskt arbete som ger ekonomisk vinning för 

hela organisationen. 
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Huzell och Larsson (2012) beskriver att de anställdas fysiska attribut har stor 

betydelse vid kundkontakt. Kunder tilltalas av anställda som lever upp till idealet, det 

vill säga en person som till synes är i fysisk form. I deras studie beskriver en anställd 

problematiken med idealbilden genom att säga ”Unfortunately, I have to say, that a 

good-looking, unpleasant person is more selling than an unfresh, pleasant person” 

(Huzell & Larsson, 2012, s. 115). 

Att en anställd som ser bra ut säljer bättre trots att denne inte nödvändigtvis behöver 

göra ett bättre jobb än en anställd som inte ligger lika nära idealbilden är något som 

Huzell och Larsson (2012) menar leder till att de anställda själva måste ta ett större 

ansvar över sin egen hälsa, friskvård och livsstil. Med detta menar författarna att det 

förut varit fokus på att skapa gemenskap bland de anställda, medan det nu handlar 

om att ha fokus på arbetstagarnas fysiska attribut som en del av organisationen.  

Även om det finns lönsamma ekonomiska vinster för företag och organisationer att 

arbeta aktivt med friskvårdsarbete så menar Dobers (2006) även att samhället ställer 

högre krav på att organisationer ska ta ansvar för sina medarbetares hälsa. 

 

Ledarskap  

Berry et al. (2010) har tagit fram riktlinjer chefer i organisationer kan använda vid 

arbete med friskvård. Dessa riktlinjer bygger på sex olika hörnstenar som ska fungera 

som grund för hela arbetet. Den första hörnstenen handlar om att chefer i 

organisationen bör föregå med gott exempel. De menar att nyttjandet av friskvård ska 

genomsyra hela företaget. Om det är en hierarkisk organisation så menar de att 

cheferna längst upp kan påverka chefer under sig genom att föregå med gott exempel, 

och dessa påverkar i sin tur sina underställda att använda friskvårdsförmåner. Den 

andra hörnstenen handlar om att integrera friskvård i organisationens identitet. Här 

fokuseras på kultur och klimat i företaget. Författaren menar att det även är viktigt 

att skapa engagemang hos sina medarbetare genom att friskvårdssatsningarna ska 

individualiseras och därför täcka allas individuella behov som ett led i tredje 

hörnstenen av strategin. Den fjärde hörnstenen innefattar att friskvården ska vara 

lättillgänglig för medarbetarna och att företaget arbetar med att underlätta för de 

anställda att fatta hälsosamma beslut. Den femte hörnstenen handlar om att 

organisationer samarbetar med varandra internt i organisationen eller externt med 

andra organisationer. Den sjätte och sista hörnstenen som är viktig att tänka på enligt 
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författarna är kommunikation, och hur företaget förmedlar kunskap om friskvård på 

rätt sätt, gör organisationer detta bra så kan de övervinna individuell lathet och 

känsligheten kring personliga hälsoproblem (Berry et al., 2010). 

Särskilt mellanchefer är en stor riskgrupp vad gäller utbrändhet, eftersom de har krav 

på sig både uppifrån och nedifrån samtidigt, och dessa krav kan dessutom stå i 

motsats till varandra. När chefer inte klarar av att hantera dessa krav så kan de lätt 

hamna i en ond cirkel och fastna i ohälsosamma arbetssätt. Detta kan utgöra negativa 

konsekvenser för hela organisationen, eftersom chefens beteende inte sällan påverkar 

personalen, både positivt och negativt. Därför är det viktigt att chefer förstår att deras 

eget agerande kan smitta av sig på resten av organisationen eftersom deras beteende 

ses som normbildande och tongivande av medarbetarna. En av faktorerna till att 

medarbetarna mår bra och trivs på sina arbetsplatser har att göra med att cheferna i 

fråga är goda förebilder. Det är även viktigt som chef att ge beröm, visa uppskattning 

och uppmuntra, samt att vara tillgänglig och stödjande när det behövs för att kunna 

vara en konstruktiv ledare (Angelöw, 2002). Det är även viktigt att ha tillit till 

medarbetarna att ta eget ansvar, och därmed inte ha alltför hård kontroll (Hansson, 

2004).  

Att vara en god förebild är det fler författare som anser vara viktigt. Däremot kan det 

diskuteras vad en god förebild är när det gäller att vara hälsosam. Johansson, Tienari 

och Valtonen (2017) har i sin studie studerat chefers kroppsidentiteter som en form 

av idealbild i organisationer. Detta eftersom att strävan efter att leva en hälsosam 

livsstil blir alltmer framträdande i yrkeslivet. Därmed blir individens kropp ett tecken 

på om personen är hälsosam eller inte. På detta sätt kan det ställas tuffa 

förväntningar på hur den idealiska medarbetaren bör se ut, eftersom individer ofta 

jämför sig med andra (Johansson et al., 2017). Detta skulle eventuellt kunna ge 

följderna att de som inte är vältränade känner sig utanför, alternativt att de känner 

sig pressade att börja träna.  

 

Motivationsfaktorer 

Det är viktigt att kunna identifiera vilka potentiella hinder som finns för att individer 

ska vilja och kunna delta i friskvårdsprogram (Hill-Mey, Merril, Kumpfer, Reel & 

Hyatt-Neville, 2013) och det kan vara utmanande att ändra människors dagsrutiner, 

beteenden och attityder (Greiff, 2008). När Fronstin och Roebuck (2015) skriver om 
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orsaker till varför medarbetare inte deltog i friskvårdsprogram menar de att ca 60 

procent inte gjorde det med anledningen att de kände att de kunde förändra sitt liv på 

eget bevåg och därmed inte behövde organisationen för att göra det. Den näst största 

anledningen till att inte delta handlade om tidsbrist och att de kände att de redan var 

hälsosamma, och därmed inte hade behov av att vara med. 

Motivationsfaktorer till att medarbetare ställde upp i friskvårdsprogram handlade till 

stor del om att de ville bibehålla och utveckla sin hälsa och att de blev bättre på att 

utföra arbetet. I Burton, Walsh och Browns (2008) studie undersökte de medelålders 

män i Australien och deras upplevelser av ett friskvårdsprogram som skulle öka den 

fysiska aktiviteten genom promenader. Liknande projekt hade tidigare funnit att män 

var mindre intresserade av att både använda stegräknare och att utveckla deras 

fysiska förmåga än kvinnor. Friskvårdsprogrammet handlade om att personer skulle 

gå 10 000 steg per dag med stegräknare. Männen fick vara med i kvalitativa 

fokusgruppsintervjuer med forskarna angående deras åsikter om detta program. 

Resultatet av studien var att majoriteten av männen hade negativa åsikter om 

programmet. Dessa negativa åsikter grundades i tidsbrist, motivation, vikt, kost och 

hälsobegränsningar hos dessa 39 män. Förslag till hur programmet skulle kunna 

utvecklas var att få alternativ via arbetsplatsen att öka den fysiska aktiviteten. Att 

möjliggöra för männen att hitta en rolig aktivitet, potentiellt med familjen eller andra 

personer i ungefär samma ålder. Josefsson (2009) menar att sociala faktorer och 

kultur på arbetet påverkar beteendemönster och medarbetares inställning till att 

använda friskvårdsförmåner. 

Även Ingledew och Markland (2008) tog reda på vilka motiv som fanns för att 

använda sig av friskvårdserbjudanden, och de fann att de som hade en egen inre 

motivation till att delta i friskvårdsprogram lagt på fritiden hade ett högre generellt 

deltagande än de som uppgett att de deltog med yttre motiv. Även Rydqvist & 

Winroth (2003) menar att det krävs vilja och motivation från individen för att 

förändra sina levnadsvanor.  

Enligt en kvalitativ fokusgruppsstudie Hill-Mey et al. (2013) gjorde om motivation 

när det gäller friskvårdsprogram så kom de fram till att deltagares nya kunskaper om 

hälsa och effekterna av friskvård gjorde att de hade lättare att förändra sitt beteende 

till det bättre. I samma studie tittade de på olika hinder som uppkom enligt 

respondenterna. Dessa hinder var att de inte kände att de hade tid, att friskvård hade 
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en låg prioritet hos dem samt att både personliga och professionella ansvarstaganden 

gjorde att de var tvungna att prioritera bort friskvården. I detta friskvårdsprogram 

hade några som inte ville vara med även argumentet att de redan är hälsosamma och 

vissa menade att de inte hade nog med motivation för att delta i programmet. När 

fokusgrupperna fick ge utvecklingsförslag så menade de att kommunikationen och 

informationen måste förbättras. De menade att de säkert tror att 

friskvårdsprogrammet är nyttigt, men att få personer vet om att det finns. Några 

önskade även mer stöd från chefer, och att få mer tid till träning på arbetet (Hill-Mey 

et al., 2013). Ett annat skäl till att inte delta i fysisk aktivitet var enligt 

Kaewthummanukul och Brown (2006) att medarbetare inte hade nog tilltro till sig 

själva, och därmed kände att de inte klarade av att delta.  

Mik-Meyer (2017) argumenterar för att det finns en risk med att människor som 

söker efter hälsa eller lycka aldrig uppnår detta, eftersom både hälsa och lycka är 

relativt. Det vill säga att det alltid går att vara både hälsosammare och lyckligare. 

Detta menar författarna gör att dessa människor i slutändan blir olyckliga, eftersom 

att de aldrig når målet. 

Den tidigare forskningen som här presenterats gäller främst privata företag och är 

ofta vinklade ur medarbetares perspektiv. Detta gör det intressant att titta på hur 

chefer upplever detta i en skattefinansierad organisation. Detta är en kunskapslucka 

som identifierats inom området och som ämnas att undersöka. 

 

Teoretisk referensram 

I denna del beskrivs den teori som studien ämnar utgå ifrån. Ett diskursanalytiskt 

perspektiv har valts som utgångspunkt och fokuserar på Foucaults teorier om makt 

och specifikt governmentality, även kallat självstyrning eller styrningsmentalitet. I 

denna studie kommer termen benämnas både som governmentality och 

självstyrning. 

 

Diskurs 

Idéhistorikern och filosofen Michel Foucault menar att makt och kunskap har, och 

har haft, stor betydelse för vad som antas vara normativt och sanning, under olika 
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tider i olika sammanhang (Foucault, 1993). Olika sanningar och normer nämner 

författaren som olika diskurser. Dessa diskurser kopplas ofta ihop med olika arenor i 

samhället. Till exempel kan det vara skillnad på olika diskurser inom skolan, idrotten 

eller näringslivet. Det kan handla om olika ideal, värderingar eller föreställningar 

(Nilsson, 2008). Foucault (1993) menar också att diskurs handlar om hur 

sammanhanget påverkar hur människor yttrar sig och betraktar verkligheten. En 

diskurs är dynamisk och förändras över tid. Detta eftersom världen förändras hela 

tiden med nya tekniker, ny forskning och nya politiska förhållningssätt vilket i sin tur 

påverkar formerna för diskurserna i samhället. Diskurser hjälper således till att förstå 

hur vi bör agera, tala och tänka om verkligheten. Däremot berättar den inte hur 

verkligheten faktiskt är (Foucault, 1993).  

I en diskursanalys analyseras det som är normativt och sant i ett givet sammanhang 

under en viss tid. Alltså vilken diskurs som råder och hur människor kommunicerar 

och tänker om verkligheten. Målet med diskursanalysen är således inte att ta reda på 

vad som faktiskt är sant, utan hur människor i ett visst sammanhang upplever och 

tolkar sammanhanget och världen. Detta eftersom diskurser och sanningar är 

konstruerade, och det finns i detta synsätt ingen bakomliggande sanning om 

verkligheten (Winther, Jørgensen & Philips, 2000). I detta fall avses att analysera 

diskurser som råder i en kommunal verksamhet ur chefers perspektiv gällande 

friskvård inom organisationen. 

 

Makt och governmentality  

Makt är vanligt att tolka som något en person eller grupp innehar. Ses makt ur detta 

perspektiv så är det möjligt att skilja mellan de som har maktmedel och de som inte 

har det (Foucalt, 1998). Författaren menar att det är viktigt att förstå att 

maktstrukturer finns i hela samhället och att makt enbart kan förstås som en aktivitet 

som genomsyrar sociala aktiviteter genom olika diskurser. Därmed är det ej möjligt 

att äga eller besitta makt (Foucault, 1998). Om makt hade varit något några grupper 

alltid besitter så hade det varit statiskt och oföränderligt. I detta perspektiv är makt 

något som hela tiden förändras och är därmed dynamiskt (Gallagher, 2008; Nilsson, 

2008). Att styra eller utöva makt bör ej heller ses som något förtryckande, utan som 

något produktivt. Ifall människor inte kan påverka eller välja själva påstår Foucault 
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att det inte handlar om en maktrelation, utan att det då istället handlar om förtryck 

(Gallagher 2008).  

Det är här governmentality kommer in, eftersom det är ett begrepp för hur individer 

och grupper kan styras, och därför också ett sätt att se på maktrelationer. Enligt Dean 

(2010) innebär governmentality som praktik en viss form av liberal styrning, där det 

finns ett starkt samband mellan statens styrning och kunskap. Ayo (2012) menar att i 

ett självstyrningsperspektiv vill staten kliva undan och inte bestämma alltför mycket 

om medborgarnas hälsa. De ser hellre att förutsättningar att vara hälsosam 

upprätthålls, och därför kommer de ansvarsfulla och hälsomedvetna individerna att 

välja att bli hälsosamma. Individerna lämnas mycket ansvar själva att välja 

hälsosamma beslut, men misslyckas individer så menar författaren att samhället ser 

det som ett personligt misslyckande från individen, snarare än sociala misslyckanden 

från staten. Att ha en hälsosam befolkning handlar inte bara om ekonomisk fördel, 

utan ses även som en etisk kod, där medborgare anses ha ett ansvar mot samhället att 

vara friska (Ayo, 2012). 

En förutsättning är att individen själv är aktiv i sin självstyrning. Dean (2010) menar 

att governmentality handlar om hur staten avsiktligt försöker forma individer och 

gruppers beteenden och handlingar baserat på specifika normer för att uppnå 

specifika mål. Detta åstadkoms inte genom att begränsa friheten för individerna, utan 

att istället öka individernas upplevda frihet - och därmed få dem att känna ansvar att 

styra sig själva på ett sätt som gynnar både den enskilda individen och samhället 

(Nilsson, 2008). Detta ska leda till att individen formar sig själv genom indirekt 

styrning. Foucault belyser detta genom frasen Conduct of Conduct (Dean, 2010). 

Denna fras används för att förklara att ett liberalt styrsätt inte är så liberalt som det 

framstår, utan att människors beteenden hela tiden behöver regleras för att skapa ett, 

enligt staten, önskvärt beteende. Det kan handla om individers och gruppers tankar, 

viljor och personligheter. Detta eftersom människans mentalitet till stor del påverkas 

av samhällets gemensamma kunskaper, övertygelser och åsikter. Nilsson (2008) 

skriver att Foucault ser detta som en gemensam social kropp. Människor som inte 

passar in i dessa normer kan anses som avvikande eller onormala. I detta synsätt vill 

staten att människor som styrs ska ha en känsla av att de inte alls styrs, utan att de 

styr sig själva genom sitt eget intellekt (Dean, 2010). Ayo (2012) menar att individer 

till viss del inte är lämnade helt ensamma med att ta ansvar för sin hälsa och sitt 
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välmående, utan samhället har en imponerande samling expertkunskap som hela 

tiden berättar vad som är viktigt och på så sätt formas individerna att välja att bli mer 

hälsosamma. Dessa experter kan till exempel återfinnas inom media, gym eller 

hälsobranschen och deras åsikter legitimeras av deras titel eller statusen inom 

området de besitter (Ayo, 2012). 

Även om governmentality ofta appliceras direkt till staten, så är det inte bara staten 

som kan utföra detta. Det kan appliceras på alla organisationer som står i en position 

där de har möjligheten att utöva makt (Nilsson, 2008). Även om staten försöker 

forma vad frihet är för något, så handlar det inte om grundläggande frihet. Staten vill 

i detta perspektiv inte styra människor på ett objektivt plan, utan det handlar snarare 

om att de vill ge förutsättningar till individer att välja själva från ett subjektivt plan. 

Detta anses göra att människor kommer välja ”rätt väg” om de bara ges 

förutsättningar till det (Vallgårda, 2001; Dean, 2010). Som tidigare nämnt menar 

Foucault att en väsentlig del av governmentality och makt är att de som leds eller 

styrs själva är aktörer som kan påverka, och att de därmed ibland kan tänka på ett 

sätt som staten inte har förutsett (Dean, 2010). 

 

Motivering av teori 

Som vi tidigare belyst så råder det en stor ökning av friskvårdssatsningar och att 

diskursen i dagens samhälle ställer sig positiv till att vara hälsosam. Detta är något 

som Johansson et al. (2017) menar riktar sig i synnerhet till chefer då det finns en 

viss norm där chefer ofta är eller förväntas vara mån om sina kroppar. Dessa 

diskurser kan göra att personer blir utvärderade och bedömda utifrån hur 

hälsosamma de är. Om medarbetare inte är hälsosamma eller inte nyttjar 

friskvårdsförmåner, kan dessa således lätt hamna i ett fack där de ses som avvikande 

från hur idealet är konstruerat (Johansson et al., 2017). Eftersom denna studie 

fokuserar på avdelningschefer som i sin tur arbetsleder enhetschefer så är det 

intressant att analysera diskursen kring friskvård och hälsa hos dessa chefer. 

Ayo (2012) menar att governmentality är ett passande teoretiskt verktyg för att visa 

hur självständiga individer och grupper styrs genom att reglera sig själva till att bli 

hälsosamma individer. Detta ansågs vara en lämplig teori i denna studie eftersom 

målet är att studera avdelningschefers upplevelser av friskvård i en kommunal 

organisation. Något som kännetecknar en kommunal organisation är att den styrs av 
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politiska mål och riktlinjer. Dessa mål och riktlinjer är en form av styrning som våra 

respondenter följer i sitt dagliga arbete. Utifrån ett perspektiv som governmentality 

så antas de anställda vilja bli mer hälsosamma om organisationen erbjuder bra 

förutsättningar åt dem. I denna teori finns det också utrymme för individerna att 

agera på ett sätt som staten inte förutsett. Människorna som i denna studie blir 

styrda av kommunen är enbart fria att välja själva om och hur de använder sig av 

friskvårdsförmånerna, detta kan medföra en risk att de inte vill använda det. Andra 

reaktioner hos individerna kan vara att de gör motstånd genom att äta och dricka på 

ett sätt som anses ohälsosamt, alternativt röka eller använda sig av andra droger. 

 

Metod  

I detta avsnitt presenteras flertalet processer som genomgåtts samt hur studien 

förhållit sig till dessa. Här beskrivs bland annat urval, datainsamlingsmetod, analys 

av data, etiska förhållningstaganden och studiens trovärdighet. 

 

Urval 

Till denna studie genomfördes nio intervjuer med personer i chefsposition i Skellefteå 

kommun. Varför just denna kommun undersöktes berodde på att vi sett att det 

friskvårdsbidrag som delas ut låg på 1500 kronor (Skellefteå kommun, 2018), vilket 

är en relativt hög summa. Det var därför intressant att titta på hur cheferna upplever 

att friskvårdsarbetet fungerar. Att studien endast fokuserar på en kommun motiveras 

bland annat genom att samtliga medarbetare då har samma förutsättningar vad 

gäller bidrag. Dessutom hade valet praktiska fördelar då kommunen i fråga redan 

kändes till och kontakter fanns som gjorde det lättare för oss att hitta de 

respondenter vi ville. Det passade även in under studiens tidsram. Urvalet kan därför 

anses vara ett målinriktat urval, vilket Bryman (2011) beskriver som ett strategiskt 

urval där respondenterna medvetet väljs utifrån relevans till studiens syfte. Resultatet 

av urvalsprocessen ledde till att nio stycken intervjuer genomfördes med chefer som 

ansvarar över sin avdelnings friskvårdsarbete. För en något utförligare beskrivning 

följer nedan ett kort avsnitt där urvalskriterierna beskrivs. 

I valet av respondenter till studien fanns vissa krav som sattes upp för att 

respondenterna skulle vara så relevanta och aktuella som möjligt utifrån vad studien 
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ämnar undersöka. De viktigaste kriterierna som sattes upp var att respondenterna 

skulle inneha en position som avdelningschef inom en förvaltning på Skellefteå 

kommun. De chefer som deltagit i studien och som avses när vi refererar till chefer är 

samtliga avdelningschefer i den valda kommunens verksamhet. Skellefteå kommun 

har 27 olika avdelningschefer, fördelat inom fem olika förvaltningar. Det finns även 

ytterligare två förvaltningar men då dessa inte hade avdelningschefer, utan istället 

hade områdeschefer, gjordes valet att inte inkludera dessa i urvalet. Strukturen såg 

annorlunda ut inom de två exkluderade förvaltningarna och på grund av att studien 

ville undersöka chefer med samma ansvarsområden och position beslutades att två 

förvaltningar uteslöts. Av de 27 avdelningscheferna har vi intervjuat nio stycken och 

av dessa nio respondenter finns samtliga fem förvaltningar som innehöll 

avdelningschefer representerade. Rollen som avdelningschef är specifik då de har det 

yttersta ansvaret över sina avdelningar. I det övergripande ansvaret över respektive 

avdelning ingår ett ansvar över sin avdelnings friskvårdsarbete. Avdelningscheferna 

har till sin hjälp flera mellanchefer under sig som närmsta medarbetare. 

Inga krav fanns på hur länge respondenterna skulle ha arbetat på positionen som 

avdelningschef. Detta varierade rätt kraftigt där det fanns chefer som tillträtt för bara 

några månader sedan medan andra suttit på sin position i upp till 10 år. Det fanns 

heller inga krav på fördelningen av kön. Det huvudsakliga var att få respondenter 

som tillhör olika förvaltningar, men i den mån det gick valde vi att kontakta både 

kvinnor och män för att möjliggöra en viss variation av erfarenheter av arbetet med 

friskvård.  

Innan respondenterna kontaktades så användes en kontakt i den valda 

organisationen som hjälp för att säkerställa relevansen i urvalet. Utan att här gå in 

djupare på ansvarsfördelningen visade det sig att avdelningschefer på Skellefteå 

kommun har ett ansvar över medarbetarnas hälsa. Detta gav en bra bild av vilka 

personer som passade kriterierna och en lista med 27 potentiella respondenter kunde 

bildas. För att hitta respondenter som matchade urvalskriterierna genomfördes 

sökningar på kommunens hemsida för att ta reda på vilka personer som var aktuella 

för studien. Några namn och kontaktuppgifter kunde då identifieras. På de 

avdelningar vi behövde hjälp att hitta namn eller kontaktuppgifter användes en 

kontakt på kommunen som gav oss de mailadresser vi sökte. Av de 27 kandidaterna 

kontaktades till en början tio stycken via mail (se bilaga 1). En jämn fördelning 
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mellan förvaltningarna eftersöktes och de tio kandidaterna utgjordes därför av två 

avdelningschefer från respektive förvaltning. Att tio personer initialt kontaktades 

berodde på att åtta-tio intervjuer ansågs vara en rimlig mängd med tanke på studiens 

omfattning och tidsram. Då tre personer inte svarade kontaktades ytterligare två 

personer för att samtliga förvaltningar skulle ha en-två deltagare i studien. Därmed 

var det nio personer som svarat, varav fyra svarade samma dag och samtliga inom 

fyra dagar. Dessa nio personer ställde sig alla positiva till att delta i studien. 

 

Bortfall 

Av de totalt 12 respondenterna som kontaktades via mail, var det tre stycken som inte 

svarade. Vad detta kan bero på är svårt att veta men en möjlig anledning kan vara att 

de kontaktuppgifter som använts varit felaktiga eller gamla. En annan orsak skulle 

kunna vara att de helt enkelt prioriterat bort mailet alternativt att de varit upptagna 

och därför inte uppmärksammat mailet. Respondenterna som ställde upp och 

medverkade i respektive intervju gjorde detta utan avbrott eller andra nämnvärda 

svårigheter eller problem. Utöver de nio medverkande respondenterna samt de tre 

som inte svarade, kontaktades inga andra personer eftersom studiens tidsram gjorde 

att det antal som fanns redan kändes tillräckligt stort. Inga övriga bortfall uppstod 

utöver de potentiella respondenterna som inte svarade. 

 

Datainsamlingsmetod 

För att samla datamaterial som svarar till studiens syfte och frågeställningar 

genomfördes nio intervjuer. Att valet av datainsamlingsmetod föll på intervjuer 

grundades i att intresset var att studera chefers perspektiv på, och erfarenheter av 

friskvård samt deras sätt att arbeta med det i kommunal verksamhet. Således var det 

fördelaktigt att sätta sig in i respondentens livsvärld och situation för att kunna förstå 

deras upplevelser. Detta är något som Kvale & Brinkmann (2014) beskriver som en av 

intervjuns främsta styrkor. 

Det finns flera olika typer av intervjuer, i denna studie användes den så kallade 

semistrukturerade intervjun vid samtliga intervjutillfällen. Bryman (2011) beskriver 

att den semistrukturerade intervjuformen utgår ifrån förutbestämda teman och 

frågor men också att friheten finns att ändra ordningsföljden på frågorna så att de 

passar varje enskild intervju. Dessutom finns även möjligheten att ställa följdfrågor 
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som inte behöver vara planerade sedan tidigare. Detta kan göras med fördel ifall 

respondenten kommer in på ett ämne som är intressant för studien. Utifrån denna 

studies syfte och frågeställningar utformades en intervjuguide (se bilaga 2) med 

relevanta teman.  

Efter att tidigare forskning arbetats igenom och det teoretiska ramverket fastställts 

inleddes utformningen av en intervjuguide som hjälpmedel för de kommande 

intervjuerna. I och med att den semistrukturerade intervjuformen ger möjligheten att 

styra intervjun till vissa teman samtidigt som oplanerade följdfrågor kan ställas, är en 

intervjuguide till hjälp för att hålla intervjun på rätt spår (Bryman, 2011). Innan 

några intervjuer genomförts gjordes en pilotintervju som en kvalitetssäkring för att se 

hur väl relevans och längd på intervjun var rimlig. Alla urvalskriterier var inte 

uppfyllda av respondenten men personen ansågs tillräckligt relevant för att fungera 

som försöksperson då denne hade personalansvar i en lägre position inom Skellefteå 

kommun. I övrigt väljer vi att hålla även respondenten i pilotintervjun anonym. Efter 

att förslag på teman diskuterats i samråd med handledare och några mindre 

förändringar gjorts efter pilotintervjun, färdigställdes en slutgiltig version av 

intervjuguiden (se bilaga 2) bestående av fyra teman som här kortfattat kommer att 

presenteras: 

Bakgrund är det inledande temat där frågor kring vem personen är ställs för att få en 

bättre bild av respondenten, deras position, arbetsuppgifter, hur länge de haft sitt 

nuvarande yrke samt deras syn på friskvårdsarbete. 

Det andra temat som behandlas är Friskvårdsarbete där frågorna kretsar kring det 

nuvarande friskvårdsarbetet, vilka effekter det har, fördelar och nackdelar, resurser, 

bidrag samt kommun- och samhällsnyttan. 

Temat Motivation behandlar frågor om hur de anställda motiveras till att använda 

friskvårdsbidrag, hur cheferna arbetar med motivation, eventuella hinder, vilka 

insatser som görs samt vilka andra eventuella förmåner de anställda har. 

Det sista temat, här kallat Uppföljning och Utveckling, tar upp frågor kring hur väl 

kommunen följer upp friskvårdsarbetet, hur de ser på resultatet av friskvårdsarbetet 

samt vilka planer och/eller strategier som finns för framtiden vad gäller utveckling av 

detta. 
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Genomförande av intervjuer 

Samtliga intervjuer genomfördes ”face to face” där respondenten möttes upp för 

intervju på en plats och tid som denne själv fick välja. Eftersom att alla respondenter 

arbetade inom Skellefteå kommun var vi förberedda på att intervjuerna skulle ske i 

Skellefteå. Alla intervjuerna försökte planeras in i nära anslutning till varandra i 

största möjliga mån, detta för att resandet skulle begränsas. I slutändan var det dock 

alltid respondenterna som fick välja en tid som passade deras agenda. Intervjuerna 

skedde i lugna miljöer utan nämnvärda störningsmoment och behövde aldrig 

förskjutas eller avbrytas. 

 

Analys av data 

För att underlätta den stundande analysen av det insamlade materialet 

transkriberades till en början samtliga intervjuer noggrant. Transkribering är en 

metod som transformerar muntligt tal till skriftliga texter. En risk med detta är att 

exempelvis kroppsspråk och tonläge kan gå förlorat (Kvale & Brinkmann, 2014). För 

att undvika den risken i så stor utsträckning som möjligt utfördes transkriberingarna 

i snar anslutning till varje avslutad intervju så att intervjuerna fortfarande skulle vara 

färska i minnet. När materialet var transkriberat och skulle analyseras användes en 

metod som Kvale & Brinkmann (2014) kallar för meningskoncentrering. Det innebär 

att relevanta uttalanden från respondenterna pressas samman till kortare stycken än 

ursprungligt. I dessa sammanpressade stycken ska den huvudsakliga innebörden 

behållas. Därmed blir texten förkortad men bevarar samtidigt sin innebörd. På så sätt 

hamnar dessutom de mindre relevanta delarna i periferin (Kvale & Brinkmann, 

2014). Transkriberingarna analyserades först individuellt och sedan tillsammans för 

att kunna genomföra en form av interbedömarreliabilitet samt att viktiga delar inte 

skulle missas. Då flera respondenter beskrivit liknande saker kunde teman bildas 

som kopplades till studiens tre frågeställningar. Under första frågeställningen 

skapades fyra teman som beskriver chefernas syn på friskvård i Skellefteå kommun; 

Riktlinjer och mål med friskvården, Hur friskvården implementeras och Förmåner. 

Under den andra frågeställningen skapades sex teman som behandlar chefernas 

motivationsarbete; Hur arbetar cheferna med motivation?, Att vara en förebild, 

Kultur, Negativa aspekter av motivation, Hinder och utmaningar samt Övriga 

iakttagelser. Till sist skapades två teman till den tredje frågeställningen som 



  

20 
 

beskriver chefernas syn på uppföljning och utvecklingsmöjligheter av 

friskvårdsarbetet. Dessa två teman var Uppföljning och Framtid och utveckling. 

 

Forskningsetiska principer 

2002 tog Vetenskapsrådet fram fyra huvudkrav vad gäller forskningsetiska principer 

som tänktes fungera som riktlinjer att förhålla sig till när forskning bedrivs. I denna 

studie har dessa huvudkrav fortlöpande respekterats och tagits hänsyn till. Nedan 

följer en kortare beskrivning av varje enskilt huvudkrav samt hur studien förhållit sig 

till dessa. 

 

Informationskravet 

Forskarna ska informera personerna som deltar i studien om vad deras uppgifter är 

och vilka villkor som gäller vid deltagandet. Det gäller även de inslag som kan tänkas 

påverka deras villighet till deltagandet (Vetenskapsrådet, 2002). Ett 

informationsbrev (se bilaga 1) skickades ut via epost till samtliga deltagare där 

studiens syfte presenterades samt att studien genomförs inom Masterprogrammet i 

Ledarskap och organisation vid Umeå universitet. 

 

Samtyckeskravet 

Forskarna behöver få ett godkännande från deltagarna angående deras medverkan i 

studien. Det måste finnas ett samtycke där båda parter accepterar vad som gäller 

(Vetenskapsrådet, 2002). Efter att kontakt tagits med deltagarna gav samtliga 

klartecken till att medverka i studien på de överenskomna villkoren. Enligt 

Vetenskapsrådet (2002) har deltagarna i studien rätt att själva bestämma över sitt 

medverkande. Det vill säga om de vill delta, hur länge och på vilka villkor de deltar. 

De ska dessutom ha möjligheten att avbryta sitt medverkande utan negativa följder. 

Detta beaktades genom att vi innan varje intervju erhölls tillåtelse till inspelning av 

samtalet. Deltagarna informerades om att intervjuerna var helt frivilliga och att de 

när som helst kunde avbryta en pågående intervju om så önskades. All denna 

information meddelades via mail innan någon intervju genomförts.  

Deltagarna får inte utsättas för påtryckningar eller på andra sätt påverkas till att delta 

i studien. Det bör heller inte finnas några beroendeförhållanden mellan forskarna och 
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deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002). Allt deltagande i studien har varit frivilligt och 

ingen har under några omständigheter tvingats till att delta. 

 

Konfidentialitetskravet 

Vid etiskt känsliga uppgifter om enskilda personer som kan vara identifierbara bör en 

tystnadsplikt undertecknas av berörda parter (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna 

informerades om att de, i studien, kommer att förbli helt anonyma. Respondenternas 

egna namn användes inte i studien, istället refererades och citerades de endast som 

respondent 1, 2, 3 och så vidare upp till siffra 9. Vilken respondent som kopplades till 

respektive siffra valdes helt slumpmässigt. 

Alla anteckningar eller annat material till studien som innehåller identifierbara 

personer måste lagras på ett sätt som gör det praktiskt omöjligt för utomstående 

personer att komma åt uppgifterna. Detta gäller särskilt etiskt känsliga uppgifter 

(Vetenskapsrådet, 2002). Alla uppgifter som samlats in lagrades på forskarnas 

personliga datorer så att inga utomstående haft tillgång till materialet. Vid studiens 

färdigställande raderades allt inspelat material.  

 

Nyttjandekravet 

Uppgifter om deltagarna i studien får inte användas till något annat än 

forskningsändamål, om inte den berörda gett särskilt medgivande till detta 

(Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna informerades om att alla uppgifter endast skulle 

användas till forskningsändamål, det vill säga en studie inom Masterprogrammet i 

Ledarskap och organisation vid Umeå universitet. 

 

Trovärdighet 

Själva validiteten och trovärdigheten i en kvalitativ studie är svår eller i stort sett 

omöjlig att finna någon typ av konsensus för. Detta för att den kvalitativa studien kan 

använda flera olika tekniker vid datainsamling inom ett varierande spann av 

traditioner. Det är därför möjligt att ha olika syn på validitet och trovärdighet utifrån 

vilket perspektiv eller metodologisk utgångspunkt man har (Creswell, 2007). Med 

detta i åtanke har försök ändå gjorts för att finna någon slags generell standard för 

validitet och trovärdighet inom kvalitativ pedagogisk forskning. Eisenhart & Howe 

(1992) menar att en sådan slags standard behöver vara väldigt abstrakt för att 
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inkludera de olika metodologiska utgångspunkterna. Författarna har tagit fram fem 

kriterier som en generell standard för bedömning av validitet och trovärdighet inom 

det pedagogiska forskningsfältet. Dessa fem kriterier har översatts och tolkats 

kortfattat enligt följande: 

Standard 1: Studiens forskningsfrågor, datainsamlingsmetod och analysen av data 

ska passa ihop med varandra. Här bör forskningsfrågorna styra vilken 

datainsamlingsmetod och analysteknik som används (Eisenhart & Howe, 1992). 

Utifrån forskningsfrågorna i denna studie togs beslutet att använda 

semistrukturerade intervjuer. Detta eftersom det ansågs vara det lämpligaste sättet 

att kunna svara på frågeställningarna. Mer om valet av intervju som metod finns att 

läsa under avsnittet datainsamlingsmetod.  

Standard 2: En effektiv applicering av datainsamlingsmetod och analysteknik ska 

genomföras. Med detta menas att forskaren på ett kompetent sätt ska kunna använda 

den valda datainsamlingsmetoden och analystekniken (Eisenhart & Howe, 1992). 

Denna studie har tagit hänsyn till validiteten genom att använda en väl utformad 

intervjuguide som stöd till intervjuerna. Detta gjorde att varje samtal höll sig inom 

ramarna för vad som var intressant för studien. Innan någon intervju ägde rum 

genomfördes en pilotintervju för att säkerställa intervjuguidens kvalité. Vidare 

användes meningskoncentrering som analysteknik.  

Standard 3: Uppmärksamhet och samstämmighet av tidigare kunskap. Studien måste 

ta hänsyn till tidigare forskning för att kunna bidra med något nytt (Eisenhart & 

Howe, 1992). Under avsnittet Tidigare forskning presenteras tidigare forskning inom 

liknande områden där kunskapsluckor identifierats. Målet är att denna studie ska 

kunna bidra till nya kunskaper och insikter inom området friskvård. I analysen av 

studiens resultat tas också tidigare forskning i beaktning där olika paralleller och 

kopplingar görs. 

Standard 4: Värdebegränsningar ska diskuteras. Eisenhart & Howe (1992) har delat 

in värdebegränsningarna i två kategorier; externa och interna. Externa 

värdebegränsningar innefattar exempelvis värdet av studiens betydelse och 

användbarhet. Under denna studie har ett försök gjorts till att vara transparenta, där 

öppenheten gjort det lättare att följa studiens processer. Detta underlättar också 

möjligheterna att efterlikna och använda studien i andra sammanhang. Interna 

värdebegränsningar handlar om studiens risker, som till exempel kan vara etiska 
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aspekter. Under avsnittet Etiska överväganden beskrivs också hur denna studie tagit 

hänsyn till Vetenskapsrådet (2002) riktlinjer om etik. 

Standard 5: Den sista standarden handlar om fullständighet. Med det menas en 

bedömning av helheten där klarhet, tydlighet och kompetens tillsammans skapar en 

sammanhängande helhet. Detta kan även ses som en balansering av de första fyra 

standards (Eisenhart & Howe, 1992) som förklarats ovan. Med ett transparent och 

tydligt tillvägagångssätt skapas en helhet som förbättrar föreliggande studies 

helhetsintryck. 

För att undvika bias och subjektivitet (Denzin, 2009) har båda författarna i denna 

studie analyserat samtliga transkriberingar, först individuellt och sedan tillsammans. 

Av samma anledning var även båda författarna delaktiga och aktivt medverkande vid 

samtliga intervjutillfällen. Därmed reduceras risken för att den enskilda författaren 

ska påverka resultatet (Denzin, 2009; Creswell, 2007). 

Som tidigare nämnt kan validitet och trovärdighet tolkas på olika sätt beroende på 

vilken metodologisk utgångspunkt som används. Denna studie grundar sig i ett 

diskursanalytiskt perspektiv där regler preciserar vad som accepteras som en 

trovärdig studie. Trovärdigheten bedöms utefter hur skäliga argumenten och 

analysen anses vara. Med andra ord ska läsaren kunna följa hela processen 

genomgående i studien och kunna bedöma huruvida den anses vara skäligt 

genomförd (Howarth, 2000). Med detta i åtanke kan återigen studiens transparens 

uppmärksammas som en bidragande faktor till trovärdighet. En ytterligare aspekt 

som påverkat studiens reliabilitet och trovärdighet är att en handledare under 

studiens gång kontinuerligt gett tips och förslag till förbättringar eller andra 

eventuella synpunkter angående studien. Utöver detta deltog båda författarna i ett 

oppositionsseminarium där studien granskades av andra forskare som delgav sina 

åsikter kring eventuella förbättringsområden. Dessa åsikter togs i beaktning och 

några mindre förändringar gjordes innan den slutgiltiga versionen av arbetet 

färdigställdes. 
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Resultat  

I denna del av arbetet presenteras de resultat som studien funnit. Detta kommer att 

ske indelat i tre huvudavsnitt som också är studiens frågeställningar; Hur uppfattar 

cheferna friskvård i Skellefteå kommun? där respondenternas egen syn på friskvård 

inom kommunen beskrivs samt varför man arbetar med det. Hur motiverar cheferna 

medarbetarna att ägna sig åt friskvård? behandlar respondenternas sätt att 

motivera medarbetare samt vilka utmaningar som finns med friskvårdsarbetet. Det 

tredje huvudavsnittet är Hur ser cheferna på utvecklingsmöjligheter av 

friskvårdsarbetet? där uppföljning, framtid och utveckling av friskvårdsarbetet 

beskrivs ur respondenternas synvinkel. De tre huvudavsnitten har också ett antal 

underteman där olika delar presenteras. 

 

Hur uppfattar cheferna friskvård i Skellefteå kommun? 

I detta avsnitt kommer respondenternas åsikter angående riktlinjer och mål med 

friskvården att redovisas, samt hur friskvården implementeras. Dessutom 

presenteras vilka förmåner som finns i organisationen kopplat till friskvård. 

 

Riktlinjer och mål med friskvården 

För att förstå friskvårdsarbetet i organisationen så undersöktes vilka riktlinjer och 

mål som fanns med friskvårdsarbetet. Detta var något som var svårt att definiera för 

de flesta cheferna. Respondent 7 ansåg att det inte direkt fanns någon friskvårdsplan 

på avdelningen hen förfogade över, utan refererade istället till arbetsmiljöplanen i 

stort: 

Vi har ju en arbetsmiljöplan där vi tar in det här att det ska vara bra på jobbet 

helt enkelt. Men inte någon uttalad friskvårdsplan har vi inte. Utan det är en 

arbetsmiljöplan. Det handlar om likabehandling, jämställdhet, 

tillbudsrapportering och diskrimineringsfrågor (Respondent 7). 

En annan definition av riktlinjer och mål med friskvården inom organisationen 

presenterades av respondent 6 som belyste att det handlar om att friskvårdsarbetet 

ska omfatta samtliga medarbetare. Där är målet att friskvården ska förbättra hälsa, 

samt förebygga ohälsa. Hen säger också att organisationen vill ta tillvara på det friska 
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hos varje medarbetare och öka upplevelsen av välbefinnande. Detta gäller all typ av 

friskvård, och inte bara fysisk aktivitet. 

Anledningen till varför det är viktigt att medarbetarna använder sig av friskvård var 

de flesta respondenter relativt överens om. Det var bara en respondent som nämnde 

de direkta ekonomiska fördelarna för organisationen med friskvård, medan fem 

respondenter menar att friskvårdsarbetet generellt handlar om att organisationen ska 

vara en attraktiv arbetsgivare, där de både är mån om att behålla personal och 

attrahera ny personal. 

Kommunen har ju ett intresse överlag att vara en attraktiv arbetsgivare och 

att folk ska flytta hit. Och friskvård kan ju säkert vara en del i det 

(Respondent 7). 

Det jag vet är att man...att man är väldigt mån, väldigt generellt i den här 

kommunen är att man ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det är såna där ord 

som flödar väldigt mycket internt (Respondent 2). 

 

Hur friskvården implementeras  

Respondent 1 menar att friskvården diskuteras tillsammans med en 

samverkansgrupp på respondentens avdelning, där arbetsgivaren tillsammans med 

fackliga parter diskuterar vilka satsningar som ska göras på friskvård under det 

kommande året: 

Då har vi ju en samverkansgrupp på avdelningen där vi jobbar. Och i den 

gruppen ingår alla fackliga parter och arbetsgivaren och där diskuterar vi 

vilka satsningar vi ska göra på friskvård i år (Respondent 1). 

Hur friskvårdsmöjligheterna ser ut skiljer sig lite på olika avdelningar och 

förvaltningar. Något som dock är gemensamt är att alla avdelningar har 

friskvårdsbidraget som personalen får använda till olika aktiviteter på fritiden. Några 

förvaltningar använder sig också av hälsoinspiratörer som ett sätt att hjälpa sina 

medarbetare med frisk. 

Respondent 2 menar också att det är typiskt kommunal verksamhet att det satsas 

mer på reaktiva insatser än på hälsofrämjande aktiviteter eftersom hen menar att 

kommuner i regel är trögstyrda och fyrkantiga, samtidigt som de har mycket ansvar 

mot samhället. 
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Men det måste jag också vara lite ärlig med att säga att det är lite typiskt en 

kommun att man fokuserar kanske hellre på lite efterhjälpande insatser. Vi 

gör det vi måste göra. Vi tar hand om det som gått snett för det är vi skyldiga 

att göra. Men just det här att arbetet innan, det här hälsofrämjandet och 

stärka det redan friska det är saker som ofta hamnar i skymundan för att man 

inte alltid kan se kopplingar i forskning som ger resultat (Respondent 2). 

 

Förmåner 

Vad gäller förmåner är som tidigare nämnt friskvårdsbidraget på 1500kr den 

tydligaste förmånen. Att få tillgång till pengar som kan nyttjas via 

friskvårdsaktiviteter är något som flera respondenter menar kan tolkas som 

motiverande. 

Något återkommande i intervjuerna var att summan på friskvårdsbidraget anses vara 

relativt oväsentligt. Respondenterna menar att det är en förmån som till stor del 

gynnar de som redan tränar och rör på sig i vanliga fall, och att bidraget inte lockar så 

många medarbetare som verkligen skulle behöva friskvård. En respondent beskriver 

det såhär: 

De som tränar och de som jobbar med friskvård. De som tar ut pengen. De 

behöver det egentligen inte, det är de andra som behöver det. Det är dem vi 

vill komma åt egentligen, att de ska sluta röka, gå ner i vikt och röra på sig. 

Och de är inte intresserade av det. Så utmaningen är att locka dem 

(Respondent 1). 

Även andra respondenter menade att summan inte var något som skulle fokuseras på 

alltför mycket, utan att det var viktigare att jobba med attityder och inställningar för 

att få till en förändring. 

Friskvårdspengen har ju funnits under så lång tid så att den är svårt att säga 

hur den påverkar egentligen sjukfrånvaron. Jag tror den kanske kommer som 

tredje eller fjärde eller femte i hur mycket den påverkar sjukfrånvaron […] En 

organisation ger 1500, det är bara för att inte bli uthängda i pressen 

(Respondent 8). 

Respondent 8 tyckte att friskvårdsbidraget handlade till stor del om att det finns 

extern press på att organisationen ska erbjuda friskvårdsförmåner, hen menar att 
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som organisation så skulle risken finnas att bli uthängd i pressen om friskvårdsbidrag 

saknades. Respondent 9 menar dock att friskvårdsbidraget kan fungera som en signal 

till medarbetare att en satsning finns:  

Alltså istället för att ta 1000kr så jamen 1500 då är vi bäst i Sverige och ja 

men bra. Och det ger ju ändå en signal också. En ganska enkel signal till alla 

medarbetare att jamen ’vi tror på er’ och ’vi vill satsa på er’ litegrann 

(Respondent 9).  

Detta är enligt respondent 9 ett enkelt sätt att visa medarbetarna att de är värdefulla 

samtidigt som hen, likt respondent 8, menar att det är viktigt att ha en hög summa på 

friskvårdsbidraget som symbolvärde. 

En annan viktig förmån som sex respondenter tar upp, är att kunna styra över sin 

arbetstid. Vill man flexa bör möjligheten finnas till det utan att det ska leda till 

negativa följder. På det sättet öppnas tid och rum för friskvård och där möjligheten 

till flextid finns ses det som något positivt som skapar tid till friskvårdsaktiviteter. 

Här följer ett citat från en chef på en avdelning som har flextid: 

Många kör lunchträningar och sådär också. Det blir inte på arbetstid men vi 

har ju faktiskt möjlighet att styra vår kalender här också. Och det är nåt som 

jag som chef tycker är bra, så jag skulle aldrig peta i det för det är ändå ens 

fritid. Jag tror det är viktigt att man har en välvillig inställning till att träna 

och använda tiden på det sättet (Respondent 2). 

Här förklarar respondent 2 vikten av att respektera hur de anställda väljer att nyttja 

tiden till friskvård. 

 

Hur motiverar cheferna medarbetarna att ägna sig åt friskvård? 

Det framkom av intervjuerna att friskvårdsbidraget inte tas ut av samtliga 

medarbetare. Cheferna uppskattade själva ungefär hur många som nyttjade 

friskvårdsbidraget och på de avdelningar som låg lägst nyttjade cirka 50–60 procent 

friskvårdsbidraget kontra 80–90 procent hos de avdelningar som skattade nyttjandet 

högst. Det är därför intressant att få chefernas syn på sitt eget och organisationens 

arbete vad gäller att motivera medarbetarna på sin avdelning till att nyttja 

friskvårdsbidraget. Hur arbetar de med motivation? Vilka förmåner ges de anställda? 

Vilka negativa effekter och hinder finns enligt cheferna? 
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Hur arbetar cheferna med motivation? 

Det tydligaste medlet som kan fungera som en motivationsfaktor till friskvård är det 

tidigare nämnda friskvårdsbidraget som varje anställd på Skellefteå kommun har 

möjlighet att nyttja. Eftersom det redan konstaterats av respondenterna att summan 

på 1500 kronor per år är bra, men att den inte har någon större betydelse utan 

snarare fungerar som ett symbolvärde eller en signal på att man satsar på sin 

personal, blir följdfrågan istället hur arbetet fungerar för att motivera de anställda till 

att nyttja bidraget? Samtliga nio respondenter nämner att motivation sker via samtal 

med personal, oftast medarbetarsamtal, där man påminner om bidraget och försöker 

motivera de anställda att nyttja pengarna som erbjuds. Respondent 3 beskriver det 

såhär: 

Men jag försöker ta upp det på medarbetarsamtalen. Att man följer upp det. 

Då kan man se vilka nyttjar det och vilka nyttjar det inte och vad kan dom 

göra istället. För det finns ju i systemet så det kan vi ju se. Och då får man väl 

peppa och försöka få dom att göra nåt ändå då, nåt som passar dem 

(Respondent 3).  

Respondent 3 visar här att medarbetarsamtalen fungerar som ett sätt att motivera 

och hitta friskvårdsaktiviteter som passar varje medarbetare individuellt. Viktigt att 

nämna är att många av cheferna även påpekade att det inte finns någon avsikt att 

tvinga personal att använda bidraget, även om målet är att alla ska nyttja det.  

Utöver medarbetarsamtal, som ofta användes som motivering av medarbetarna, 

fanns även andra sätt att arbeta med motivation. Sex respondenter nämner att deras 

avdelning använder sig av ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förbättra hälsan 

hos sina medarbetare. Två avdelningar har även hjälp av hälsocoacher/inspiratörer 

som hjälper till med att främja friskvården. Flera chefer menade också att ett gott 

ledarskap och stöd motiverar de anställda. Ett ledarskap som ser alla, ger feedback 

och peppar medarbetare till välmående. Ett stöd kan till exempel vara en 

rehabiliteringsplan vid sjukskrivning som en motivationsfaktor för den sjukskrivne 

att ta sig tillbaka till arbetet. I övrigt fanns inga återkommande motivationsfaktorer 

men saker som kom upp i intervjuerna var exempelvis mindfulness, tävlingar och 

aktiviteter. Det var också många chefer som tyckte att man egentligen inte arbetade 

med motivation annat än att nämna och påminna om bidraget. 
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Respondenterna tog dock inte på sig hela ansvaret själva angående friskvården, utan 

det mest övergripande handlade om att skapa goda förutsättningar för sina 

medarbetare att styra sig själv till att jobba med sin hälsa. Hur det görs kan variera, 

tre respondenter nämner till exempel att det finns frukt på arbetsplatsen, vilket också 

kan bidra till hälsa, om än marginellt. En avdelning stack dock ut jämfört med de 

andra i och med att man har tillgång till gym, sporthall och dessutom köper in 

träningskläder och skor till sina anställda. Detta var dock ett undantag som är lite 

speciellt eftersom denna avdelning har fysiska krav på sina anställda som gör det 

ofrånkomligt att behöva träna för att klara de tester som krävs. Därför har 

avdelningen prioriterat friskvårdsförmåner högre än resterande avdelningar. 

 

Att vara en förebild 

Alla respondenter nämner att det är viktigt att själv föregå med gott exempel som 

chef, även om alla inte aktivt tänker på det i termer av friskvård. Här är det viktigt att 

nämna att respondenternas syn på friskvård både innefattar fysiska och psykosociala 

synsätt. Några respondenter nämner att de själva tränar och lyfter den fysiska delen 

som viktig: 

Det får man ju fundera på hela tiden i sin roll som chef och självklart tycker 

jag det är viktigt att sända ut rätt signaler och att det är bra att röra på sig och 

vistas ute i friska luften och såna basala saker (Respondent 2). 

Respondent 2 beskriver här att det är viktigt att vara en god förebild genom fysisk 

aktivitet för att sända rätt signaler till sina medarbetare. Det ska dock nämnas att 

denna respondent även belyser vikten av andra aspekter än enbart det fysiska.  

Däremot var det inte alla som tränade mycket själva. Att vara en förebild kan därför 

förklaras på olika sätt, respondent 5 beskriver sitt sätt att vara ett gott exempel såhär: 

Men däremot så tänker jag ofta det här att jag inte skickar e-post efter 17 och 

inte före åtta om inte nån håller på dö. Och jag springer inte genom 

korridoren med håret på ända, utan jag går ganska sakta. Och på det viset är 

vi alla chefer på nåt sätt förebilder för vi skapar en agenda. Jag tror om jag 

skulle börja skicka mail i tid och otid och helg och kväll. Då kanske man 

skulle uppleva att andra att ’om inte jag gör så, då kanske [person] tycker jag 

är en dålig chef för jag är inte så engagerad’. Och för mig är, en viktig uppgift 
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som chef ur ett friskvårdsperspektiv, det är att förmedla nån form av om man 

kan kalla det för lugn och trygghet. Det är viktigt, jätteviktigt (Respondent 5). 

Att vara ett gott exempel genom fysisk träning är något som respondent 5 aldrig 

medvetet tänkt på att vara. Istället försöker hen aktivt arbeta med att skapa en 

trygghet och ett lugn som förhoppningsvis sprider sig hos de anställda. Här beaktas 

den psykosociala delen i hög grad, vilket är en viktig del att tänka på när det gäller 

friskvård. Detta var något som inte var unikt för respondent 5, utan många andra 

respondenter tyckte också att friskvård i stora drag handlar om mycket mer än enbart 

den fysiska aspekten. En respondent som beskriver helheten på ett bra sätt är 

respondent 4 som svarar såhär på frågan om det är viktigt att föregå med gott 

exempel: 

Ja eller, ja dels känner jag att jag mår bra av att träna, sen är det väl nåt jag 

har gjort hela livet. Sen vet jag inte om jag har varit, det handlar väl om hela 

chefsskapet på nåt sätt att vara nån form av, ja inte förebild men att man ska 

ju på nåt sätt ändå leva som man lär. Man kan inte säga att man pratar om en 

sak också gör man precis tvärtemot. Och det har väl med allt om tider, 

träning, jamen vad man än gör (Respondent 4). 

Respondent 4 förklarar här att föregå som ett gott exempel kan innefatta allt som 

chefsrollen innebär, dels fysiskt men även andra aspekter som att passa tider eller 

andra saker som kan kopplas till ett gott ledarskap. 

 

Kultur 

Som tidigare nämnt är respondenterna överens om att friskvård är viktigt. Men hur 

ser kulturen ut på respektive avdelning när det gäller friskvård? Fem respondenter 

menar att personalen på deras avdelning är aktiva människor där diverse 

friskvårdsrelaterade områden är vanligt förekommande samtalsämnen och gör att det 

bidrar till en kultur som gynnar friskvård: 

Så det klart många av dom som jobbar här har nån form av bakgrund i nån, 

antingen idrottsligt eller nån form av friluftslivs, jamen den typen av 

levnadssätt. Så att det blir mycket prat om det (Respondent 4). 

Att kulturen speglas efter vilka som arbetar på avdelningen är i detta fall tydligt. Tre 

respondenter säger att de anställda hjälps åt att motivera och peppa varandra, vilket 
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skapar en kultur som är positiv till att vara aktiv. Respondent 2 menar dock att den 

positiva kulturen och inställningen till träning måste balanseras så att den inte går till 

överdrift. På dennes avdelning upplever hen att kulturen är så stark att det ibland kan 

behövas lite lugnande ledarskap för koppla bort hetsen som kulturen i vissa fall kan 

skapa. 

 

Negativa aspekter av motivation 

Att motivera medarbetare till friskvård är ofta något som anses positivt, så även i 

denna studiens intervjuer. Men respondenterna ombads ändå reflektera över 

potentiellt negativa följder av att motivera sina anställda. Två respondenter säger att 

de inte kan se några negativa effekter av motivation till friskvård. Det vanligast 

förekommande svaret på frågan handlade dock om stressrelaterade faktorer. Fem 

respondenter nämner att motivation kan leda till en typ av stress, hets eller kravbild 

som de anställda kan må dåligt av. Respondent 4 beskriver det såhär: 

Alltså jag är väl inte så säker på att den här hetsen av att man ska träna alltid 

är bra utifrån det psykiska. Jag menar det kan ju också bli en stress. Det 

känner jag väl. För att träna varje dag eller äta strikt och… Nån måtta är ju 

ändå det bästa, det är väl med det mesta (Respondent 4). 

Här förklarar respondent 4 att det finns en psykologisk risk att medarbetarna kan 

drabbas av stressrelaterade problem ifall de pushas alldeles för hårt. Det fanns även 

andra sätt att definiera detta, där respondenterna beskrev det på olika sätt. Några av 

sakerna som togs upp var stress, hets, tvång, krav och för hård pushning. 

Utöver detta fanns några andra punkter som endast ett fåtal av respondenterna 

nämnde. Det kunde till exempel vara att motivation blir negativt ifall en eller flera 

medarbetare inte känner sig bekväma med vad som förväntas av dem och inte vågar 

säga ifrån, vilket två respondenter nämnde. Det framkom även att det kan vara ett 

känsligt ämne att prata om, även om det är tydligt att personen i fråga skulle må bra 

av att nyttja sin friskvårdspeng. En annan aspekt som en respondent tog upp var den 

ekonomiska biten. Visst, friskvårdsbidraget är positivt och 1500kr är bättre än 

ingenting men det räcker inte till ett gymkort till exempel. Därför måste man utöver 

bidraget lägga pengar själv till gymkortet, vilket gör att vissa kanske inte har råd. 
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Hinder och utmaningar 

Att medarbetarna ska nyttja friskvårdsbidraget är något som alla respondenter vill. 

Men vilka hinder finns det som chef när det gäller att motivera de anställda? Hur 

långt kan man gå? Som tidigare nämnt är flera respondenter inne på att det inte är en 

bra idé att tvinga någon till friskvård. Att flera av dem inte arbetar speciellt mycket 

med motivation mer än att påminna om bidraget, landar ofta i att det är 

medarbetarens egna ansvar att nyttja friskvårdsbidraget. Samtliga respondenter har, 

mer eller mindre tydligt, syftat på att medarbetarnas egna ansvar är en viktig del i att 

friskvårdsarbetet ska fungera. En respondent beskriver det via en anekdot: 

Om jag säger såhär. Jag skulle förmodligen inte varken tvätta bilen oftare 

eller städa den mer om jag fick rengöringsmedlet. Därför en bil för mig 

handlar om att jag vill ta mig från punkt A till punkt B så snabbt som möjligt 

utan problem på vägen. Tittar jag på hur jag jobbar med min egen hälsa så 

har jag ett helt annat tänk, där förstår jag hur jag fyller på mig själv har 

betydelse för hela mitt liv. Det tänket har jag inte med bilen. Så allt handlar 

om den egna motivationen. Och på nåt sätt viljan och förmågan att förstå hur 

saker hänger ihop. Men också intresse. […] Så det bygger ju ändå på att den 

viktigaste parten i ditt liv är dig själv. Så du behöver ju hitta den här egna 

drivkraften och se effekten av det själv. Det är jag helt säker på (Respondent 

6). 

Det blir här tydligt att det egna ansvaret hos medarbetarna är viktigt för att 

friskvårdsarbetet ska ge utdelning. Ett annat hinder som flertalet respondenter 

nämner är att de upplever en tidsbrist. Detta kan både gälla respondenterna själva 

som inte alltid har den tid som behövs, men även medarbetarna som måste ha tid 

med arbetet samt få livet utanför att fungera. Detta är något som respondent 1 uttalar 

sig om: 

Sen är det ju också det när jag pratar om livspusslet, om du har småbarn och 

ska hinna träna och hinna göra de och de. Och sen ska du även hinna vara 

bäst på allt. Då blir det inte bra (Respondent 1). 

Att ha tid för att få livspusslet att gå ihop är något som respondent 1 anser vara viktigt 

och ibland kan det påverka tiden till friskvård eftersom att andra saker måste 

prioriteras. Två av respondenterna nämner också att fler resurser är något som skulle 

kunna medföra att motivationsarbetet skulle bli lättare. Samtidigt tycker de inte att 
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resurserna som finns i dagsläget är dåliga, utan menar snarare att det inte skulle 

skada med fler. Respondenterna är dock förstående till att det finns en gräns för hur 

mycket resurser som kan läggas på området innan det hämmar andra 

arbetsområden. 

Ett hinder som endast en respondent tar upp sticker ut en aning från de övriga. 

Respondent 2 menar att man som chef kan vara ett hinder för sig själv: 

Men jag tänker att det kan vara mycket ens eget tankesätt och synsätt på det 

som hindrar. Man kanske gör saker till en grej som inte är en grej. Det är lätt 

att ställa frågor på medarbetarsamtal, eller ta upp det på APT 

[Arbetsplatsträff]. Det behöver inte ta så lång tid. Det är även lätt att föregå 

med gott exempel (Respondent 2). 

Att arbeta med motivation och friskvård behöver inte vara så svårt enligt respondent 

2. Det gäller att inte göra en höna av en fjäder och istället ha modet att våga fråga sin 

personal även om saker som kan kännas jobbiga. Här blir relationen till sina 

medarbetare viktig för att de ska våga öppna sig och berätta vad de känner.  

Respondent 1 och 5 pratar om att de gärna vill se en tydlig satsning från 

medarbetarna för att själva prioritera deras friskvård. Om de som chefer ska lägga tid 

på att motivera sina anställda vill de också se att de satsar på att utnyttja vad de 

erbjuds: 

För att jag skulle vilja göra ett kontrakt med alla medarbetare som vill ha en 

förändring i livet. Som arbetsgivare kan jag skjuta till tid, men då vill jag 

också ha någonting tillbaka. Så då måste den egna insatsen bli att jag 

verkligen gör det här jag har sagt att jag ska göra (Respondent 1). 

Alltså det kan man tänka sig, för det finns ju, vi har ju personal som jag bara 

ser skulle må bra av att satsa. Och jag tänker som arbetsgivare så skulle vi 

våga också satsa om dom satsade nånting (Respondent 5). 

Det blir tydligt att dessa respondenter vill se sina medarbetare nyttja det som finns 

att nyttja, så att resurserna och förmånerna som finns eller planeras för framtiden, 

inte är förgäves. Detta går även att koppla till medarbetarnas egna ansvar som flera 

andra respondenter också nämnt och som beskrivits tidigare.  
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Något som bör nämnas är att några respondenter menar att det inte finns några 

hinder alls till att motivera personalen, utan att det mer handlar om sitt eget 

arbetssätt och vad man prioriterar att göra.  

Den största utmaningen med motivationsarbetet som flest av respondenterna talar 

om handlar om det förebyggande arbetet att kunna identifiera en medarbetare som 

inte mår bra. Det kan vara farligt att motivera och pusha en person som redan är på 

bristningsgränsen och många människor är duktiga på att dölja att man mår dåligt. 

Så här ser det ut när respondent 5 beskriver detta: 

Alltså en utmaning vi har det är ju att se till att folk inte hinner gå in i väggen. 

För lidandet för individen och om vi säger kostnaderna för oss är ju ibland 

enorma. Och liksom att våga, eller kunna se det där, det är en utmaning. För 

många gånger är ju människor som är på väg in i väggen, dom är suveräna 

också på att gömma det ändå tills man har smullit in i väggen och då är det 

för sent (Respondent 5).  

Självklart vill ingen av respondenterna se sina medarbetare gå in i väggen eller bli 

sjukskriven. Därför gäller det att hjälpa varje individ att hitta rätt balans och vara 

tillräckligt motiverande, peppande och stöttande för att de ska må bra men samtidigt 

låta individerna styra sig själva att fatta rätt beslut angående sin hälsa. 

Andra utmaningar som flera respondenter tog upp var sättet att motivera. Hur ska 

man egentligen gå tillväga för att motivera på bästa sätt? Vad är det egentligen som 

motiverar? Dessa frågor ansåg flera av respondenterna att man behöver bli bättre på 

att arbeta med: 

Jag har ju så mycket motivation själv så jag tänker att alla har det. Men det 

har jag ju förstått nu att så är det kanske inte alltid. Vi är nog lite svaga på att 

veta vad det är som motiverar. Jag är nog som person en mer inspirationstyp. 

Det funkar ju för en del, men inte för alla (Respondent 6). 

 

Övriga iakttagelser 

Att träna, utöva friskvård, eller andra liknande aktiviteter är en sak som samtliga nio 

respondenter är rörande överens om att det kan vara positivt att utöva i grupp. Att 

komma sig för att träna och att skapa en känsla av sammanhang eller gemenskap är 

några av anledningarna som respondenterna tar upp. 
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Att bara vara aktiv skapar så mycket hälsa, det behöver inte betyda att du 

tränar stenhårt. Men att du kommer ut och får frisk luft, tar en promenad 

eller är i ett meningsfullt sammanhang där du möter människor du pratar 

med. Att ha ett ”kasam” - känsla av sammanhang är nog jätteviktigt 

(Respondent 6). 

Att tillsammans motivera, locka och inspirera varandra kan göra det lättare att utöva 

friskvårdsaktiviteter enligt flera av respondenterna. 

En intressant punkt som identifierats är att det verkar ovanligt att man inspirerats av 

andra företag eller organisationer i deras sätt att arbeta med friskvård. Man har 

istället sitt eget sätt att arbeta inom kommunen och ingen respondent ansåg att deras 

avdelning medvetet efterliknat organisationer utanför den egna. Dock nämndes att 

man i vissa kan ta hjälp av varandra inom sin förvaltning med tips. 

 

Hur ser cheferna på uppföljning och utvecklingsmöjligheter av 

friskvårdsarbetet? 

I detta avsnitt presenteras respondenternas uttalanden angående uppföljning av 

friskvårdsarbetet samt tankar om framtiden och vad som kan utvecklas inom 

området. 

 

Uppföljning 

När det gäller uppföljning av friskvårdsarbetet så ansåg många respondenter att det i 

dagsläget var bristfälligt: 

Jag tror vi är dåliga på det. Det här är ju en sån förvaltning där det är mycket 

att göra. Många ’doers’ och det händer saker men vi kanske är dåliga på att 

följa upp och utvärdera och så. Vissa saker tar man bara för givet 

(Respondent 3). 

Trots att uppföljning tycktes vara ett område att förbättra, menade de flesta 

respondenterna att det var viktigt att göra uppföljningar. Detta skedde dock oftast 

genom att ta upp det som en punkt i medarbetarsamtalen. Där väljer respondenterna 

att checka av om medarbetarna har nyttjat friskvårdsbidraget, samt hur de nyttjar 

det: 
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Och sen är det ju som sagt, jamen i samtal. I, ja framförallt 

medarbetarsamtal. Det är då man sitter med en person så att säga. Det är 

oftast då man dels talar om, om man inte tränar så att säga. Och sen är det 

väl som vilken annan arbetsplats som helst att man kanske efter nyår så har 

man tagit ut den där pengen och sen, mm… (Respondent 4) 

Att prata om friskvård i medarbetarsamtal är den vanligaste metoden som används 

för uppföljning bland respondenterna. Medarbetarsamtalen kan vara en bidragande 

orsak till att flera medarbetare senare tagit ut sitt friskvårdsbidrag, vilket respondent 

4 och ett antal andra respondenter var eniga om. 

Respondent 1 menar att medarbetarsamtalen och samverkansgrupper är ett tillfälle 

att följa upp hur medarbetare mår och hur deras hälsa kan förbättras. Därmed inte 

sagt att det ligger stort fokus på just friskvård, här är det även fler saker som tas upp: 

Vi har ju våra samverkansgrupper där vi tittar på det här. Där följer vi 

sjukfrånvaro, vilken typ och vilken rehab. Vi följer massa olika saker. Sen 

följs det upp i medarbetarsamtal. Ibland gör vi ju hälsoprofiler på 

medarbetare också där vi frågar liksom hur mår de och sådär. Och det är ju 

också en del i det här (Respondent 1).  

Även respondent 6 ansåg att det inte fanns någon tydlig uppföljning av 

friskvårdsarbetet. Däremot menade hen att det är viktigt att vara närvarande i 

vardagen som chef och ha en kontinuerlig dialog med sina underställda för att veta 

hur de mår: 

Ja, försöka mer i mötet sådär, i vardagen, också vara lite närvarande och 

lyssna och fråga ’hur gick det med det där?’ Mer sådär kanske, än att jag är så 

systematisk i ’hur mycket har du tränat nu?’. Det är ju som inte det, jag har 

som full tillit och har fantastiska medarbetare och att var och en också tar 

ansvar för sig själv (Respondent 6) 

Många respondenter kopplar också friskvården till det systematiska miljöarbetet där 

de menar att de lägger stort fokus på utvärdering. Det går också att se hur många och 

vilka som har använt friskvårdsbidraget, samt till vilka aktiviteter det används till. 

Detta är något som respondenterna ansåg underlätta medarbetarsamtalen, eftersom 

de då kunde koppla ihop friskvården med hur sjukfrånvaron sett ut för den specifika 

individen. Datasystemet respondenterna förfogar över alarmerar också när en 
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medarbetare har varit sjuk mycket. Då gäller det för respondenterna att följa upp den 

specifika individen och höra vad det kan bero på. Är det då tydligt att personen lever 

ett enligt cheferna ohälsosamt liv så rådde delade meningar om respondentens 

ansvar som chef. Några tyckte att det inte går att ”peka med hela handen” och tvinga 

personerna att ta ansvar över deras hälsa. Medan respondent 2 menar att som chef 

finns det ett ansvar att ta upp friskvårdsfrågan om en individ anses leva ohälsosamt. 

Respondenten menar att chefer generellt borde vara modigare att ta upp frågan, och 

att en arbetsgivare har rätt att ställa krav på sina medarbetare att ta ansvar över sin 

egen hälsa. Därmed inte sagt att de kan ställa krav att använda friskvårdsbidraget, 

eftersom det kan uppfattas som ett intrång i människors ekonomi och privatliv. 

Jag har haft samtal med medarbetare om övervikt och det kan ju kännas som 

en jätteladdad fråga. Men har man bara en bra relation och man lägger fram 

det på ett bra sätt så är det något en arbetsgivare måste få säga. Nu har vi 

sjukfrånvaro här och jag ser det så då måste jag få undra hur mår du. Så jag 

tror att vi kan vara lite modigare. Det tror jag (Respondent 2). 

Att se några tydliga resultat av utvärdering anser många är svårt. Det är även svårt att 

dra slutsatsen att minskade sjukskrivningar handlar om att medarbetare använder 

friskvårdsbidraget. Detta var något som många respondenter ansåg kunde utvecklas. 

Respondent 2 menar att hen kunde se resultat i individfall, men inte generella 

resultat att friskvårdsarbetet fungerar: 

Vi har nog inte sett några faktiska resultat annat än i individfall. Där man kan 

följa Kalle när han har börjat styrketräna. Och då känner man ju direkt bara 

vad fint att det hänt något. Men att liksom mätbara resultat har vi inte sett 

(Respondent 2). 

Några mätbara resultat har inte kunnat identifierats, något som många respondenter 

menar beror på att det är svårt att veta vad exakt som lett till förändringen. De menar 

att det är svårt att säga att förändringen är en följd av friskvårdsarbetet, utan kan 

vara ett resultat av många olika aspekter. 

Framtid och utveckling 

När det gäller hur framtiden ser ut angående friskvård hos respektive avdelning, 

verkar konsensus vara att fortsätta på den inslagna vägen och att ingen specifik plan 
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eller strategi finns uttalad. En av respondenterna svarar såhär när framtidsplaner 

kommer på tal: 

Nämen alltså vi ska fortsätta på den inslagna vägen […]. Det tror jag är 

jätteviktigt och vi kommer ha igen varenda krona med råge, fullständigt 

övertygad om det. (Respondent 5). 

Här belyser respondent 5 att det är viktigt att fortsätta arbeta med friskvård som man 

gör idag. Ett annat dominerande svar som sju respondenter nämner är att man i 

framtiden gärna ser att det förebyggande arbetsmiljöarbetet får en större roll. Något 

som respondent 6 beskriver såhär: 

Vi måste börja jobba mycket mer hälsofrämjande, vi är alldeles för reaktiva. 

Här och nu lösa saker och vi har för lite förebyggande och systematiskt och 

strategiskt tänk framåt. Det måste jag säga generellt i vår verksamhet. […] Vi 

lägger otroligt mycket tid på det som inte funkar, och hur svårt det är också 

(Respondent 6). 

I dagsläget läggs för mycket resurser på efterhjälpande åtgärder och mindre fokus 

finns på att förebygga så att skadan aldrig sker, enligt respondent 6 med flera. 

Sex respondenter menar också att det i framtiden blir viktigt att prioritera rätt saker. 

Det måste finnas en bedömning och förståelse för att vissa saker inte hinner göras. 

Det som är viktigast måste komma i första hand och det gäller även att våga satsa på 

det man tror är rätt. 

När det kommer till utveckling av friskvårdsarbete nämner fyra respondenter att 

gemensamma friskvårds- eller personalaktiviteter utanför arbetstid är ett sätt att 

utveckla de anställdas hälsa: 

Jag tjatar ju en hel del på att dom måste försöka hitta på saker utanför 

arbetstiden också. Men det är ju inget jag kan styra i. Men det är ju en grej 

och jag tror att det skulle påverka friskvård och välmående att man lär känna 

personen liksom på ett annat plan än bara jobbet också (Respondent 9). 

I rollen som chef menar respondent 9 att det inte går att styra obligatoriska 

aktiviteter utanför arbetstid men peppar ändå sina anställda att lära känna varandra 

och stärka gemenskapen samtidigt som deras friskvård gynnas. Men det är inte bara 

utanför arbetstid som friskvårdsarbetet skulle kunna utvecklas. Tre respondenter 
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menar att tillgång till friskvårdsaktiviteter under arbetstid skulle vara ett steg framåt i 

utvecklingen: 

Ja alltså tittar man allmänt så tror jag att en ganska stor nyckel är att det 

ligger inom arbetstiden. Någon form av rörelse på arbetstid. För utanför 

arbetstid då är det allting annat som ska synkas in och sådär också. Så vill 

man ha det som en tydlig åtgärd från arbetsgivaren så är det alltså nästan så 

jag skulle vilja ’skit i dom där 1500 kronorna för dom som är heltidsanställda, 

ta en timme i veckan istället’, tror jag hade varit bättre (Respondent 9). 

Enligt respondent 9 skulle det bli mer lättillgängligt att nyttja friskvårdsförmåner om 

det funnits större möjligheter att göra det under arbetstid. Flera respondenter ansåg 

även att ledarskapet är viktigt. Att skapa goda relationer till sina medarbetare och att 

tillsammans kunna stötta varandra till en bättre friskvård. Såhär säger en respondent 

angående ledarskapet ”Men tillit är ju också ett ord som stavas lika åt båda håll. Jag 

kan ju försöka skapa förtroende för mig, men du behöver ju också bjuda till” 

(Respondent 6). Tre respondenter är inne på att rättvisa ibland handlar om att 

behandla människor olika. Det kan låta märkligt, men i detta fall menar de att 

medarbetarna kan gynnas av en mer individuellt utvecklad plan i framtiden: 

Vet ni om att ibland är rättvisa motsatsen till utveckling? Och pratar man 

våran friskvårdspeng, många av våra anställda även om dom inte fick nån 

friskvårdspeng, dom skulle ju sköta sin träning och hälsa utmärkt. Men då 

kommer rättviseperspektivet in där. Att dom här pengarna vi satsar, dom 

borde väl alla få? Men det vore väl bättre om vi istället satsade på dom här 

som man som chef då ser att ’du behöver lägga tid på din hälsa’ (Respondent 

5). 

Varje enskild medarbetare skulle må bra av att ha en egen individuell plan för sin 

friskvård istället för att alla behandlas likadant jämnt. 

När det gäller framtidens utvecklingsmöjligheter kunde många olika tankar och idéer 

identifieras hos respondenterna. Utöver de saker som redan nämnts kom bland annat 

förslag om att införa mer utbildningar till hjälp för att arbeta med sig själv, stress och 

återhämtning samt ha någon sorts måtta med sin träning så att stress och hets 

undviks. Även att anpassa sig efter den nya tiden var något som diskuteras av flera 

respondenter. Det gäller att fokusera på jobbet när man ska göra det, men det är även 

viktigt att kunna koppla bort arbetet ibland på sin fritid. Det handlar om att skapa 
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goda vanor som passar för en själv. Det är också lätt att hamna i det fysiska tänket 

kring friskvård, men flera respondenter nämner att de mjuka värdena är minst lika 

viktiga för att utveckla och bibehålla en god friskvård. 

Tankesättet inom organisationen är en sak som respondenterna skulle vilja förändra i 

framtiden för att utveckla friskvårdsarbetet. Hur detta kom till uttryck varierade lite 

mellan olika respondenter men saker som togs upp var ett behov av större idékraft, 

hitta argument för att belysa vinsterna med friskvård, ta reda på vad som skapar 

hälsa och arbeta med det. Att skapa förtroende för dessa frågor och bli bättre på att 

lyfta det inom ledningsgruppen. Respondent 3 nämnde även att sättet att tänka 

annorlunda exempelvis kan vara att arbeta med gemensamma frågor tillsammans 

med andra avdelningar, vilket skulle kunna bidra till nya idéer samt vara till hjälp för 

varandra. Vidare påpekar samma respondent att riktlinjer uppifrån då blir viktiga så 

att alla avdelningar arbetar med friskvård. 

En aspekt att tänka på för att utveckla friskvården handlar om att kunna bli bättre på 

att identifiera de brister som finns idag. Detta uttalande sticker ut något eftersom 

endast en respondent nämner att det saknas mätbara resultat av friskvårdsarbetet 

som bedrivs idag: 

Sen finns det säkert saker vi skulle kunna göra för att mäta det, det är väl en 

intressant aspekt av det hela. Att man faktiskt får se resultat. Sen vet jag inte 

exakt hur man skulle mäta det. Men ja, kanske vara lite bättre på att skapa 

underlag så man faktiskt kan mäta det och visa på att det har ett syfte. Det 

skulle nog hela organisationen tjäna på. För nu ligger den där mycket för att 

vi bestämt det och att det ska se bra ut. Men det är ungefär samma dialog 

kring det som vi upplever internt, det här hälsofrämjandet. Vi jobbar för att 

vinna mark och det är ju det som vi måste kunna utveckla, att hitta mätbara 

metoder. Och det får vi väl ta med oss i såna fall både på individnivå och 

organisationsnivå. (Respondent 2). 

Det behövs ett bättre underlag för att skapa mätbara resultat enligt respondent 2. Det 

skulle bli lättare att argumentera för att friskvårdsarbete är viktigt om det fanns 

faktiska resultat som pekade på att de insatser som gjorts gett utdelning. 

Flera respondenter säger också att en av de viktigaste punkterna att jobba med som 

chef är att skapa förutsättningar för sina medarbetare. Det är något som alltid kan 

utvecklas och bli bättre. Att skapa goda förutsättningar kan göras på olika sätt och 
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förklaras lite olika av respondenterna. Det är dock två respondenter som nämner att 

man vill bli bättre på att introducera och informera sina medarbetare om förmånerna 

som finns, bland annat friskvårdsbidraget. Även om man bara arbetar en månad så 

har man som anställd rätt att plocka ut en tolftedel av friskvårdsbidraget, något som 

dessa två respondenter skulle vilja bli bättre på att informera. Detta gäller särskilt 

nyanställda som inte alltid har koll på sina rättigheter på den nya arbetsplatsen. 

 

Analys 

I denna del presenteras resultatet i relation till den tidigare forskningen och det 

teoretiska ramverket governmentality. Kapitlet är uppdelat på samma sätt som 

tidigare, men här utan underrubriker.  

 

Hur upplever cheferna friskvård i Skellefteå kommun? 

Precis som i en del av tidigare forskning (Josefsson, 2009; Angelöw, 2002) så går det 

att se att de flesta respondenterna var positivt inställda till friskvård. De uttryckte att 

friskvården är viktig för att medarbetare ska vara hälsosamma och orka arbeta längre. 

Därför menar respondenterna att friskvård är en viktig del av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Målet med friskvården var bland annat att den ska omfatta alla i 

organisationen, detta är enligt Berry et al. (2010) en viktig hörnsten i ett effektivt 

friskvårdsarbete. Den gemensamma diskursen att en hälsosam arbetsplats är att 

föredra, uttrycker sig bland annat genom att organisationen strävar mot att vara en 

attraktiv arbetsplats. Genom att använda sig av friskvårdsförmåner anses det både 

vara lättare att behålla personal, men också attrahera ny personal. Kopplingen mellan 

ett väl fungerande friskvårdsarbete och att vara en attraktiv arbetsplats är ingenting 

som hittades i tidigare forskning.  

Den tidigare forskningen nämnde främst en ekonomisk vinst av ett välfungerande 

friskvårdsarbete (Josefsson, 2009; Berry et al., 2010). Detta nämner visserligen några 

respondenter, men det verkar inte vara en övervägande faktor i denna organisation 

då de flesta hänvisar till individens hälsa och att sjukdagarna minskar. Andra faktorer 

till varför friskvård uppmuntras kan ses som att det finns ett egenvärde för 

organisationen i att ha bra friskvårdsförmåner. Detta för att skicka rätt signaler till 

sina medarbetare, samtidigt som de vill undvika att bli uthängda i pressen. Dobers 
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(2006) hävdar också att organisationer i modern tid ofta känner av press från 

samhället att ta ansvar för sina medarbetares hälsa. Just av den anledningen anser 

respondenterna att det fokuseras för mycket på det lagstyrda och vad som 

organisationen måste förhålla sig till, och mindre fokus läggs på det hälsofrämjande. 

Även om respondenter pratade om individens hälsa så går det i vissa fall även att 

argumentera för att organisationen fokuserar på organisationens bästa före 

individernas, vilket också Huzell och Larsson (2012) tar fasta på i sin studie. Något 

som går att koppla till governmentality är att det finns riktlinjer för hur 

respondenterna ska utföra sitt arbete, dessa handlar om att vara peppande och 

motiverande mot personalen, men inom dessa ramar är det ett relativt liberalt 

styrsätt (Dean, 2010).  

 

Hur motiverar cheferna medarbetarna att ägna sig till friskvård? 

Alla respondenter nämner att det är viktigt att själv föregå med gott exempel, detta är 

något Berry et al. (2010) också intygar. Respondenterna menade att ett gott beteende 

från cheferna kan smitta av sig på medarbetarna, likt Angelöw (2002) också säger. 

Det är något som är nödvändigt att försöka göra som chef enligt respondenterna, 

även om många inte aktivt tänker på det i termer av friskvård. Många av 

respondenterna nämnde att de tränade själva, vilket gick i linje med Johansson et al. 

(2017) studie som menade att det fanns en förväntning på chefer att de ska vara måna 

om sina kroppar. Även Berry et al. (2010) menade i sin guide till ett effektivt 

friskvårdsarbete att chefer påverkar cheferna under sig genom att föregå med gott 

exempel, och att friskvårdsarbetet bör genomsyra alla avdelningar i organisationen.  

Flera av respondenterna arbetar inte speciellt mycket med att motivera medarbetare 

till friskvård mer än att ge information och påminna om bidraget. Detta kan genom 

den valda teorin tolkas som ett självstyrningsperspektiv där det är medarbetarens 

egna ansvar och motivation som är grunden till ett lyckat friskvårdsarbete, vilket 

också var något som även hittades i den tidigare forskningen (Ingledew & Markland, 

2008; Rydqvist & Winroth, 2003). Det var således viktigt att ha ömsesidig tillit 

mellan medarbetarna och chefer. Detta styrker Hansson (2004) som menar att ett 

bra ledarskap handlar om ett tillitsfullt ledarskap, där det inte är fördelaktigt att 

kontrollera allt medarbetaren gör och inte gör. Även om respondenterna har 

möjlighet att kolla upp hur friskvårdsbidraget nyttjats av medarbetarna. Genom ett 
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fritt och tillitsfullt ledarskap antas medarbetaren ta ansvar över att forma sig själv 

genom indirekt styrning (Dean,2010).  

Begreppet governmentality handlar i enkelhet om att ge individer möjlighet och 

förutsättningar till att välja fritt hur de ska agera i olika frågor, men det önskas att de 

väljer vad staten anser är den rätta vägen utan tvång (Dean, 2010). Respondenterna 

lämnar mycket ansvar åt att individerna ska styra sig själva i frågor om deras 

friskvård, likt en självstyrningspraktik. Det rådde konsensus bland respondenterna 

att det inte går att tvinga medarbetare att använda friskvårdsförmånerna, även om 

alla respondenterna hävdade att de gärna såg att alla använde sig av det. 

Friskvårdsförmåner är något medarbetarna kan välja helt själva ifall de vill använda 

sig av det eller inte. De ges därför möjlighet att styra sig själva till att bli mer 

hälsosamma individer.  

Medarbetarna har också en årsarbetstid som gör att de kan flexa. Detta gör att de har 

stora valmöjligheter till att välja vilka tider de ska vara på jobbet. Då vi vet att 

tidsbrist kan vara en faktor varför medarbetare väljer att inte delta i 

friskvårdsprogram (Fronstin & Roebuck, 2015; Burton et al., 2008) så kan detta 

uppfattas som underlättande för de som känner att tidsbrist är ett argument varför de 

inte använder friskvårdsförmåner. Genom att ge förutsättningar och underlätta för 

medarbetare att ha tid till hälsofrämjande aktiviteter blir det lättare att uppfylla de 

mål (Berry et al, 2010) som kommunen har, om en frisk och hälsosam arbetsplats. 

Genom att röja hinder kan detta också uppfattas som ett sätt för organisationen att 

styra medarbetarna till att kunna fatta mer hälsosamma beslut.  

I teorin om governmentality så nämner Dean (2010) att individer har möjlighet att 

agera på ett sätt som staten inte förutsett. Kommunen i detta fall vill självklart att alla 

ska använda sig av friskvårdsbidraget, men det visar sig i resultatet att inte alla gör 

det. Detta skulle enligt Dean (2010) kunna bero på att individerna inte delar samma 

önskemål som kommunen när det handlar om en frisk och hälsosam arbetsplats. 

Eftersom respondenterna anser att förmånen i stort gynnar de som redan tränar, och 

att svårigheten med att styra medarbetarna är att alla inte är intresserade att vara 

med. I detta fall blir det enligt respondenterna ofta de medarbetare som 

respondenterna anser behöver friskvård mest som inte väljer att nyttja förmånerna. 

Detta är ett relativt outforskat område i tidigare forskning. Ayo (2012) menar att 

individer hela tiden får kunskap av en rad olika experter i samhället som gör att 
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befolkningen ska bli hälsosammare. Denna kommun är inget undantag när de 

använder sig av hälsoinspiratörer som har i uppdrag att peppa och motivera de 

anställda. Att de har en särskild titel som hälsoinspiratörer gör att deras kunskap 

legitimeras. Det fanns även respondenter som tyckte att arbetstagare har ett ansvar 

mot arbetsgivare att vara friska, detta kan kopplas till Ayo (2012) studie, som menar 

att det finns en etisk kod som betyder att invånare har ett ansvar mot samhället att 

vara friska.  

Respondenterna ombads ändå reflektera över potentiellt negativa följder av att 

motivera sina anställda. Detta för att utmana den givna diskursen att friskvård ses 

som något positivt. Likt Greiff (2008) menar respondenten att det är väldigt svårt att 

förändra medarbetarnas inställning till att börja med friskvård. Johansson et al. 

(2017) menar att diskursen om att friskvård är positivt inte alltid behöver betyda att 

det främjar hälsan hos alla medarbetare. Respondenterna menar, likt Johansson et 

al. (2017), att om medarbetarna känner stress och press att utöva saker de inte vill så 

kan de må dåligt av detta. En annan aspekt är att medarbetarna kan känna sig 

utanför eller avvikande om de inte passar in i mallen och utövar friskvård som sina 

kollegor (Dean, 2010). Trots detta var det enligt Berry et al. (2010) en fördel om det 

fanns en kultur på arbetsplatsen där medarbetarna kunde utöva friskvård 

tillsammans, vilket även respondenterna i studien ansåg. För att förstå detta ur ett 

självstyrningsperspektiv så kan medarbetare styras till att vilja vara med i 

friskvårdsaktiviteter på grund av att de blir påverkade av gruppens gemensamma 

övertygelser om att det är hälsosamt, och därför viktigt att delta (Dean, 2010). Detta 

går även att koppla till Foucault (1993) tankar om diskurser då det är tydligt att hälsa 

ses som något positivt. 

 

Hur ser cheferna på utvecklingsmöjligheter av friskvårdsarbetet? 

Ett dominerande svar som respondenterna nämner är att man i framtiden gärna ser 

att friskvårdsarbetet och det förebyggande arbetsmiljöarbetet får en större roll, och 

att kunskapen om fördelarna går ut i hela organisationen. Dean (2010) menar att 

kunskap har en stark koppling till statens styrning, och därför går det att 

argumentera för att detta är ett tecken på självstyrning. Om både chefer och 

medarbetarna får en större kunskap om fördelarna med friskvården så finns det en 

större chans att det blir fler som börjar utöva friskvård.  
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Uppföljningen är enligt respondenterna väldigt bristfällig, då de oftast bara 

informerar om det och checkar av om de anställda använt friskvårdsbidraget eller ej. 

Då kunskap och kommunikation är viktigt för ett lyckat friskvårdsarbete (Berry, 

2010), kan organisationen bli bättre på att lyfta friskvården i både det systematiska 

miljöarbetet, medarbetarsamtal och genom utbildningar kopplade till friskvård och 

verksamhetens specifika förmåner. Det framgår även att de kan jobba med att 

informera om förmåner i den dagliga dialogen med medarbetarna. Respondenterna 

menade att medarbetarna skulle känna sig mer motiverade till att använda sig av 

friskvård om de får se mätbara resultat och siffror på att det faktiskt minskar 

sjukfrånvaron. Det skulle dessutom vara gynnsamt att kunna luta sig mot i framtida 

diskussioner kring betydelsen av friskvård. 

Även om det finns mycket forskning om mätbara resultat friskvården har givit (Berry 

et al., 2010; Josefsson, 2009; Källestål et al, 2004) så var det svårt för 

respondenterna att se något generellt resultat av friskvårdsförmåner organisationen 

använder sig av. Däremot kunde de se en del individuella resultat. I framtiden skulle 

många av respondenterna se att det fortsätter satsas, alternativt satsas ännu mer på 

friskvård. Eftersom att det inte går att styra vad medarbetarna gör på fritiden så vill 

många att friskvårdsförmånerna ska kunna utnyttjas på arbetstid. Detta skulle kunna 

underlätta ännu mer för medarbetarna att ta tag i sin hälsa, vilket enligt Berry et al. 

(2010) är en viktig hörnsten i det strategiska friskvårdsarbetet. På detta sätt kan 

organisationen också lättare modifiera och reglera medarbetarnas beteende genom 

att underlätta och skapa förutsättningar för dem att fatta hälsosamma beslut (Dean, 

2010).  

Även i utvecklingsperspektivet lyfter respondenterna att det är viktigt att riktlinjerna 

kommer uppifrån så att friskvårdsarbetet blir väl integrerat i alla avdelningar i 

kommunen. Berry et al. (2010) menar att det är en viktig del för ett lyckat 

friskvårdskoncept. Att utveckla individuella friskvårdsstrategier för medarbetarna var 

också något som respondenterna skulle öka deltagandet. Även detta har Berry et al. 

(2010) belyst som en viktig hörnsten.   

Som sagt tidigare råder det en diskurs bland respondenterna som säger att friskvård 

är hälsosamt. Alla respondenter menar att det hade varit en fördel om medarbetare 

på arbetsplatsen tränar tillsammans och motiverar varandra för att hålla igång. Detta 

är en diskurs som verkar finnas på de avdelningar som studerats. De 
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avdelningschefer som intervjuats har också generellt en aktiv livsstil själva, vilket går 

i linje med Johansson et al. (2017) studie. Även om alla respondenter är positivt 

inställda till friskvård så har vi i denna studie ifrågasatt den givna diskursen genom 

att låta respondenterna fundera över negativa konsekvenser av att ha ett väl 

integrerat friskvårdsarbete i organisationen. De allra flesta respondenter menade att 

det kan bli för mycket fokus på friskvård ibland, och att det inte gynnar alla 

medarbetare om friskvårdskulturen är alltför stark. Respondenterna menar att det 

kan göra att dessa individer känner stress eller att de känner att de får en kravbild på 

sig som de inte kan leva upp till. Detta gör att många respondenter sa emot vad de 

själva tidigare sagt om friskvård och hälsa. Därmed går det att argumentera för att 

dessa avdelningschefer inte uppfattar att de försöker styra medarbetarna till att 

använda friskvård medvetet. Det kan vara så att det istället handlar mer om att de är 

så övertygade av diskursen om att friskvård är bra, att de inte har funderat över de 

negativa aspekterna tidigare. Med en stark diskurs om att friskvård, i detta fall, är 

något att eftersträva, så tas det som sanning av respondenterna (Foucault, 1993).  

 

Diskussion 

I detta avsnitt kommer de viktigaste resultaten att lyftas och diskuteras. Därefter 

kommer valet av metod och dess utfall att diskuteras. Ett tydliggörande av vad 

studien bidrar med inom forskningsfältet presenteras samt förslag på framtida 

forskning inom området. 

 

Resultatdiskussion 

I denna studie var målet att få mer kunskap om hur chefer ser på friskvård ur olika 

perspektiv i Skellefteå kommun. Upplevelsen av tidigare forskning var att det inte 

fanns många studier gjorda ur chefers synvinkel. Det verkade mer vanligt 

förekommande att undersöka medarbetares perspektiv, samt ur vinstdrivande 

företag. Med denna forskning ämnas att bidra till hur friskvård kan förstås i en 

skattefinansierad organisation och från chefers perspektiv. Då resultatet tydde på att 

mycket var sig likt mellan dessa sektorer, fanns det även delar som skiljde sig åt.  

Hur friskvårdsarbetet uppfattas av cheferna i Skellefteå kommun kan ses på många 

olika sätt. Många av cheferna var inte så insatta i hur friskvårdsarbetet fungerade, 
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mer än att det ges ett bidrag på 1500 kronor och att det fanns hälsoinspiratörer att 

tillgå på några avdelningar. De hade däremot olika syn på vad det fanns för 

bakomliggande mål med friskvården, detta kan ha berott på vad som kännetecknar 

just den avdelningen respondenterna är chef för.  

Till våra resultat att döma så är skillnaden mellan att vara en motiverande och 

upplyftande chef, och en chef som utsätter sina medarbetare för press en svår 

balansgång. Till en början så svarade de flesta att det är viktigt att alla rör på sig och 

att friskvård enbart är positivt. Det var inte förrän frågor om negativa aspekter med 

att motivera personalen ställdes, som några chefer började prata om hur vissa 

medarbetare kunde känna stress över att behöva anpassa livet efter något som de 

eventuellt inte vill. Det går också att diskutera huruvida en organisation som har 100 

procent friskvårdsdeltagande verkligen är duktiga på att jobba med friskvård, eller 

om de bara är aktiva och hälsosamma människor som söker sig till organisationen? 

Kanske kan det vara så att individer som inte håller på med friskvård byter jobb 

eftersom att de inte passar in i den givna kulturen om man som chef satsar för hårt på 

friskvårdsarbetet. 

När cheferna fick utveckla sina tankar om utvecklingsmöjligheter så ansåg många att 

de ska fortsätta på den inslagna vägen, med några förändringar som att träna på 

arbetstid. De pratade väldigt ofta om att de inte kunde tvinga medarbetarna att 

använda friskvårdsförmånerna, men samtidigt låter det på de flesta att de vill öka 

kontrollen över medarbetarnas levnadsvanor. Detta eftersom att de känner att det är 

svårt att lägga sig i medarbetarnas fritidsaktiviteter. Skulle friskvård ske på arbetet 

hade de kunnat ställa mer krav. Samtidigt är det möjligt att pressen på de anställda 

att utnyttja bidraget skulle öka ännu mer om friskvårdsaktiviteter kunde bedrivas 

under arbetstid. 

 

Metoddiskussion 

Att urvalet i denna studie endast var nio personer gör att resultatet inte kan ses som 

en sanning utan snarare en indikation på hur chefer i kommunal verksamhet ser på 

friskvård och arbetar med det. Det går inte heller att dra några större slutsatser av 

chefers uppfattningar i kommunal verksamhet då studien endast fokuserat på en 

kommun och därmed inte är speciellt heltäckande. Att studien endast fokuserade på 

en kommun hade också med tidsramen att göra. För att nå ut till fler respondenter 
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hade en enkätundersökning varit ett bättre alternativ. Risken med det hade varit att 

informationen i datamaterialet inte blivit lika djup och det hade varit svårt att 

identifiera bakomliggande orsaker. Det hade inte varit möjligt att på samma sätt 

fånga respondenternas upplevelser och beskrivningar, vilket ingick i studiens syfte.  

Det är också viktigt att påpeka att studiens resultat bygger på avdelningschefernas 

egna uppfattningar och erfarenheter av friskvård. Det är därför möjligt att resultatet 

blivit annorlunda ifall studien kompletterats med observationer. Varför detta inte 

gjordes berodde återigen på studiens tidsram. 

Intervjuerna gjordes med avdelningschefer eftersom de har ett övergripande ansvar 

över friskvården på respektive avdelning. Möjligheten fanns att intervjua chefer i 

högre position då de, från en ännu mer övergripande position, också har ansvar över 

friskvårdsarbetet. Dessa chefers position ansågs dock vara placerade för långt ifrån 

själva kärnverksamheten. En annan anledning var att det i Skellefteå kommun endast 

fanns en förvaltningschef för varje förvaltning, alltså totalt sju stycken. I och med att 

studien eftersökte att ha en något större omfattning än sju respondenter ansågs 

alternativet att intervjua förvaltningschefer sämre i relation till att intervjua 

avdelningschefer. Det är dock möjligt att förvaltningscheferna, i och med sin högre 

position, haft större makt att påverka strukturen på sin förvaltning och på så sätt 

kunnat påverka friskvården från en högre plats i hierarkin. 

De flesta chefer vi intervjuat hade också själva en aktiv livsstil, och det kan ha varit så 

att det var just dessa aktiva chefer som främst tackade ja när vi skickade ut 

förfrågningar om intervjuer. Det var däremot några respondenter som i relation till 

de andra, ej var lika aktiva. Där märkte vi en skillnad i hur mycket de ansåg att det 

arbetade med att motivera sina anställda till just friskvård, samt vad de valde att 

lägga in i termen friskvård.  

För att förbättra studiens trovärdighet genomfördes en pilotintervju innan studiens 

respondenter intervjuades. Detta sågs som ett test för att se hur väl intervjuguiden 

fungerade. Respondenten i pilotintervjun uppfyllde inte samtliga urvalskriterier. Om 

så hade varit fallet är det möjligt att mer exakta justeringar av interguiden kunnat 

göras, då svaren från pilotintervjun givit en bättre återspegling av vad studiens 

respondenter skulle svara. Personen som intervjuades i pilotintervjun hade en lägre 

chefsposition inom Skellefteå kommun och därmed inte samma övergripande ansvar 

över avdelningens friskvårdsarbete. Ifall pilotintervjun istället skett med en 
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avdelningschef hade således svaren blivit mer lika de svar vi senare skulle få av 

studiens respondenter.  

Intervjuguiden i sig upplevdes fungera bra under intervjuernas gång, i efterhand har 

dock några förbättringsområden identifierats. Ett exempel på detta är att vi under 

intervjuernas gång delgett respondenterna med utdaterad information. Under 

intervjutillfällena sades att Skellefteå kommun erbjuder 1500 kronor i 

friskvårdsbidrag, vilket är högst av alla kommuner i Sverige. Då en mer noggrann 

sökning senare genomfördes, visade sig detta inte stämma. Källor från 2018 hittades 

beskriva att ett fåtal kommuner höjt sina friskvårdsbidrag på senare tid och att det 

numera finns kommuner som delar ut upp till 2000 kronor i friskvårdsbidrag. 

Skellefteå kommun hade därmed inte högst bidrag i Sverige, även om man 

fortfarande ligger högt upp på listan. Det ska dock sägas att detta inte påverkade 

studiens resultat nämnvärt eftersom studien främst riktar sig mot respondenternas 

egna upplevelser och erfarenheter av friskvård, och inte organisationens. Det fanns 

även ett fåtal frågor som kunde formulerats på ett annat sätt för att undvika risken för 

missförstånd. Vissa gånger tycktes en del respondenter beskriva hur friskvården 

fungerade på hela förvaltningen där de sitter. Därmed pratade de inte alltid om 

medarbetarna under sig, utan om sina kollegor på förvaltningen som egentligen 

tillhörde en annan avdelning. Dessa personer hade de således inte personalansvar 

över. Ibland talade även respondenterna om medarbetare längre ner i hierarkin som 

de inte har direkt ansvar över. Studien ville rikta sig mot avdelningschefer eftersom 

att de arbetsleder enhetschefer under sig. Detta är något vi kunde varit tydligare med 

innan intervjuerna, och även anpassat intervjuguidens frågor efter på ett bättre sätt. 

Att alla intervjuer skedde genom personligt möte ser vi som positivt. Det hade varit 

fördelaktigt ur ett tidsperspektiv att använda Skype eller telefon för att exempelvis nå 

chefer inom andra kommuner och kunna ta ett bredare grepp om Sveriges friskvård 

inom kommunal verksamhet. En negativ aspekt med detta hade dock varit att 

kontakten med respondenten försämrats och risken att inte få samma förtroende 

mellan intervjuare och respondent hade funnits. 

Något som ökade trovärdigheten i studien var att båda författarna analyserade de 

transkriberade intervjuerna var för sig och sedan tillsammans. Det gjorde att risken 

att missa viktig information minskade, och så även subjektiviteten. Nackdelen med 
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detta var dock att det var något mer tidskrävande än att endast analysera 

transkriberingarna individuellt eller tillsammans. 

Vår vida definition av friskvård går att ifrågasätta, då många respondenter talade 

utifrån olika perspektiv av termen. Hade däremot en snävare definition av begreppet 

använts, skulle mängden data minska och risken att gå miste om viktiga synvinklar 

öka. Definitionen av friskvård går också att diskutera i relation till internationell 

forskning då till exempel begreppen wellness eller health promotion inte har exakt 

samma betydelse som svenskans friskvård även om det kan tyckas snarlikt. Forskaren 

har en stor del i hur begreppet används då definitionen av friskvård bestäms. 

Begreppet får således lite olika betydelse beroende på vem som definierar det och 

exakta kopplingar kan vara vanskliga att göra. 

I denna studie har vi fått en bättre syn kring chefers upplevelser kring att arbeta med 

friskvård i kommunal verksamhet. Således har vi bidragit med en bild av chefers 

värderingar kring friskvård, samt fördelar och nackdelar med att motivera 

medarbetare till friskvård. Vi har även bidraget till en generell diskussion kring det 

aktuella ämnet genom att analysera diskurser kring friskvård i den valda 

organisationen och governmentality. 

 

Förslag till framtida forskning 

I denna studie har avdelningschefer fått vädra både vad de tycker fungerar bra och 

mindre bra i organisationen. Respondenterna har lyft många delar som även Berry et 

al. (2010) beskriver i artikeln om hur friskvård borde implementeras i 

organisationen. Som tidigare diskuterats i resultatdiskussionen så skiljde det sig en 

del i motivation till medarbetare mellan de chefer som är aktiva själva och de som 

inte var det. Det hade därför varit intressant att göra en studie om relationen mellan 

chefers upplevda ansvar att arbeta med friskvård och deras egen livsstil. Johansson et 

al. (2017) menar att chefer ofta förväntas vara en förebild, och därmed hälsosamma. 

Samtliga respondenter i denna studie höll med om att det är viktigt att som chef vara 

en god förebild. 

Eftersom många ansåg att friskvården var ett sätt att behålla, samt locka medarbetare 

så skulle det vara intressant att göra en studie som undersöker hur eller om detta kan 
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höra ihop. Detta var ett område som vi inte fann någonting om när vi gick igenom 

tidigare forskning.  

När det gäller motivationsdelen så menar Hansson (2004) att det gäller att ta avstånd 

och låta medarbetarna ta ansvar över sig själva via ett tillitsfullt ledarskap. Detta är 

något som respondenterna i denna studie också uttryckte, samtidigt som de gärna 

ville ha mer kontroll över sina medarbetare. Det skulle vara intressant att få en 

utvecklad bild av chefers tankar kring detta, då det tycks stå i motsats till varandra.  

En annan aspekt som skulle vara intressant att studera är om det råder någon 

skillnad i hur chefer upplever friskvård i kommuner som satsat mindre på det. Skulle 

det låta likadant? I sådant fall kanske chefernas egna personligheter och 

ledarskapsstil är av större vikt än hur själva organisationen faktiskt jobbar med 

friskvård. 

 

Författardeklaration 

Denna studie har skrivits av två studenter på Masterprogrammet i Ledarskap och 

Organisation vid Umeå universitet. Ansvaret har under hela processen fördelats 

jämnt mellan båda författarna. Vid samtliga intervjuer och träffar med handledare 

har båda varit närvarande och aktivt medverkat. Vid transkribering av intervjuer 

skedde dock en uppdelning där författarna var för sig ansvarade för hälften av 

intervjuerna. I och med att nio separata intervjuer skulle transkriberas blev 

fördelningen fyra hela intervjuer vardera där återstående intervjun delades upp på 

båda författarna. Tanken med detta var att själva transkriberingen endast innehåller 

en exakt återgivning av respondentens egna ord och ingen tolkning sker under 

transkriberingen. Därför var det ett sätt att spara tid utan att resultatet påverkades. 

När datamaterialet sedan skulle analyseras gjordes det först individuellt av båda 

författarna och därefter tillsammans. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 

Hej! 

 

Vi är två studenter som skriver magisteruppsats inom Masterprogrammet i 

Ledarskap och organisation vid Umeå universitet. Syftet med vår studie är att 

undersöka chefers inställningar till och erfarenheter av friskvårdsarbete inom 

kommunal verksamhet. Vi hoppas att kunna få en klarare bild av hur cheferna 

arbetar med motivation, uppföljning och utveckling av friskvårdsarbete. Studien 

kommer att rikta sig till avdelningschefer inom Skellefteå kommun som har någon 

form av ansvar över friskvårdsarbetet. 

 

Vi undrar därför om du har möjlighet att medverka i en intervju som 

uppskattningsvis kommer att pågå i 30–45 minuter? Samtliga respondenter i studien 

garanteras anonymitet. Vi vill också be om tillåtelse att spela in samtalen för att 

underlätta transkribering av materialet. All information kommer endast att användas 

i forskningssyfte och inspelningarna kommer att raderas efter transkribering. 

 

Det är helt frivilligt att delta i studien och det är möjligt att när som helst avbryta sitt 

medverkande om så önskas. Du har möjlighet att själv välja plats för intervjun, vi 

kommer att befinna oss i Skellefteå under hela nästa vecka (v.17) och kan då mötas 

upp för att genomföra en intervju. Skulle detta inte passa kan vi diskutera annan tid 

och plats. 

 

Tack på förhand! 

 

Har du några frågor eller funderingar rörande studien är du välkommen att kontakta 

oss eller vår handledare. 

 

Med vänliga hälsningar 

Alfred Hellgren 

Benjamin Karlsson 

 



  

 

Bilaga 2 Intervjuguide 

Bakgrund 

Kan du berätta lite om din position och vad den innebär? 

Hur länge har du haft nuvarande din position? 

• Inom kommunen? 

Vad har du för utbildning? 

Hur ser din arbetsbakgrund ut? 

• Tidigare jobb? 

• Ansvar över friskvård/personal? 

Vad är friskvård för dig? 

• Anser du dig själv vara hälsosam? 

 

Friskvårdsarbete 

Vilka tankar har ni om friskvård, hur viktigt är det för er? och för dig? 

• På vilket sätt är det viktigt/inte viktigt? 

• Vad finns det för mål med friskvårdsarbetet i organisationen? 

Hur arbetar ni med friskvård idag? 

• Hur arbetar DU som chef med friskvård? 

• Hur implementeras friskvård i organisationen? 

Hur upplever du att friskvårdsarbetet fungerar hos er? 

Vilka fördelar och nackdelar finns med ert sätt att arbeta med friskvård? 

• Hur ser du på ett scenario där de anställda inte nyttjar friskvårdsbidraget? 

Hur kommer det sig att Skellefteå kommun har högst friskvårdsbidrag i Sverige? 

• Skulle du vilja förändra summan på era anställdas friskvårdsbidrag? Isåfall 

varför? 

Hur mycket resurser utöver bidraget läggs på friskvårdsarbete? 

• För mycket resurser? För lite resurser? Lagom? Tas resurser från annat? 

Skulle du vilja förändra de anställdas friskvårdsförmåner? Isåfall vad/hur/varför? 

 

Motivation 

Hur upplever du att friskvårdsförmånerna nyttjas av de anställda på din avdelning 

idag? 

Hur arbetar du som chef med att motivera de anställda? 



  

 

• Vilka insatser gör ni för att motivera? resurser? förmåner? 

Har ni lärt er av andra organisationer eller förebilder när det gäller strategier för 

motivation? 

Finns någon gemensam friskvårdsgrupp? 

• Gör ni något annat tillsammans för att få folk att bli motiverade/träna 

tillsammans/ sammanhållning/ gemenskap / samhörighet. 

• Tror du att det skulle vara lättare/roligare att träna på det sättet? 

Är det viktigt som chef att aktivt försöka föregå med gott exempel? 

• Är det något du tänker på? 

Eller handlar det mer om att hela kommunen fungerar som ett gott exempel? Kultur?  

Friskvårdsarbete och motivation upplevs ofta som något positivt. Men kan du 

uppleva potentiella negativa konsekvenser eller följder av att aktivt motivera 

personalen till friskvård? 

Vilka eventuella hinder finns i arbetet med att motivera personalen till friskvård?  

 

Uppföljning och utveckling 

På vilket sätt följs friskvårdsarbetet upp? 

Vilka resultat kan identifieras? 

• Är ni nöjda med “resultatet”? 

Kan ni göra något annorlunda/bättre? 

Hur ser framtiden ut? 

• Plan? 

• Strategi? 

Hur vill du som chef att utvecklingen ska se ut? 

• Mål? 

Är det något annat du vill tillägga som inte tagits upp tidigare under intervjun? 

 


