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Abstrakt 
Syfte med denna studie är att undersöka hur verksamhetschefer tänker kring insatser för att 
främja sina anställdas hälsa. Vilka faktorer är egentligen främst i åtanke när insatser ska 
utformas, samt vilka former av insatser får de anställda tillgång till? Studien genomfördes 
genom att intervjua tre verksamhetschefer inom Region Västerbotten där två är verksamma 
inom landstinget och den tredje inom Apoteket AB. Detta för att just få en större variation i 
svaren och även se om skillnader råder. Det som framförallt visar sig utifrån intervjuerna är 
att arbetet med hälsofrämjande insatser inte är någon enkel uppgift att ta sig an då 
utformandet omfattar en relativt komplex process. Även om många chefer vill mycket för 
sina anställda så utgör tyvärr många faktorer olika hinder så att förverkligandet av vissa 
hälsofrämjande insatser inte blir möjligt att genomföra. Dessutom kan även mycket av det 
hälsofrämjande arbetet ligga i verksamhetschefens egna förmåga till att driva igenom och ge 
förslag till diverse goda hälsofrämjande insatser som ger en positiv effekt på både det fysiska 
och psykiska välmåendet hos de anställda. Så även om många beslut tas uppifrån, på central 
nivå, så finns det ändå mycket som kan göras på lokal nivå så att de anställdas hälsa inte blir 
negativt påverkad.  
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Inledning 

Hälsa och friskvård har länge varit ett omtalat ämne. Hur du som person ska förhålla dig till 

dina livsstilsvanor och vilka goda effekter fysisk aktivitet gör på din hälsa är något som i stor 

omfattning finns runt omkring oss. Trots detta är det tyvärr så att många ändå har det svårt att 

sköta om sig själva och utöva olika gynnsamma aktiviteter för ens hälsa. (Kjellman, 2006, s. 

7). Vidare anses arbetet idag för många innebära en mycket tung börda och ta upp mer tid än 

vad som i regel är tänkt, samtidigt som livet utanför arbetet även ska fungera. Detta leder 

bland annat till att vi idag är mer stressade, vilket i sin tur påverkar vår hälsa negativt i form 

av exempelvis sömnsvårigheter, värk i kroppen samt koncentrationssvårigheter. I och med 

detta utgör därför arbetsgivaren en betydelsefull roll så att den anställdes hälsa främjas 

(Kjellman, 2006, s. 8, 11). Detta kan även styrkas utifrån arbetsmiljölagen som 

Arbetsmiljöverket (2018) belyser: “Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att 

förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid 

vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att 

risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs” (kap.3, 2 §). 

 

Problemområde 

Under mina praktikperioder på Vårdadministrativa programmet fick jag lära mig att många 

av personalen inte var helt nöjda med de friskvårdsinsatser som deras arbetsgivare erbjöd 

dem. Många ansåg exempelvis att de inte hade någon möjlighet att ta ut sin friskvårdstimme 

på grund av deras tidskrävande vardagliga arbetsuppgifter, samt att det friskvårdsbidrag som 

erbjöds var på en för låg summa. Enligt Zegarra Willquist och Paulsson (s.22, 2015) 

framkommer att anställda som är sjukskrivna genererar större kostnader för ett företag samt 

att arbetsplatsens produktivitet minskas. I och med detta är det betydelsefullt att företag 

jobbar med olika hälsofrämjande insatser då just hälsa och friskvård hänger väl ihop, vilket i 

sin tur även genererar en positivitet för hela samhället (Zegarra Willquist och Paulsson, s. 

73). Även Cronsell et al. (2003, s. 17) belyser vikten av hälsoarbete och att bland annat fysisk 

aktivitet utgör en viktig komponent för att du ska minska risken för sjukdom. Vi människor är 

skapta för att röra på oss, vilket måste förverkligas då många idag har ett stillasittande arbete 

samt tar något form av fordon till och från sitt arbete. För att inte hela verksamheten också 
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ska hamna i stilla rörelse och drabbas negativt är det därför av stor vikt att verksamheten 

fokuserar på främjande insatser som rör de anställda (Cronsell et al., s. 20, 54). 

 

 “När arbetsplatsen ger goda förutsättningar blir verksamheten mer framgångsrik ” (Cronsell 

et al., 2003, s. 55). 

 

Det råder idag en hel del forskning angående begreppen hälsa och friskvård och vad diverse 

insatser kan göra så att du som person både kan upprätthålla eller förbättra din fysiska och 

psykiska kapacitet. Jag finner därför just detta ämne intressant att studera vidare på, 

framförallt då hur verksamhetschefer tänker angående detta. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur verksamhetschefer tänker kring insatser för att 

främja sina anställdas hälsa genom att intervjua olika verksamhetschefer inom Region 

Västerbotten. De frågeställningar som ska besvaras är:  

 

● Vilka former av hälsofrämjande insatser erbjuds till de anställda? 

● Vilka faktorer är mest betydelsefulla att ha i åtanke angående införandet av 

olika hälsofrämjande insatser?  

 

Disposition 

Först råder inledning där en kort redogörelse ges angående begreppen hälsa och friskvård och 

vad lagen just säger om arbetsgivarens roll i detta sammanhang. Detta mynnar sedan ut i ett 

problemområde som omfattar hälsoarbetet på arbetsplatsen vilket vidare följs med syfte och 

frågeställningar. Studien fortsätter efter inledningen med teoretisk utgångspunkt och tidigare 

forskning. Därefter kommer metodavsnittet där en förklaring ges angående vilket 

tillvägagångssätt som använts i denna studie. Vidare följer en sammanfattning av 

respondenternas svar angående deras tankar kring hälsofrämjande insatser, vilket slutligen 

följs av en diskussionsdel och sedan en kort del med slutsatser. Efter detta följer en bilaga 

som visar den intervjumall som ligger till grund för den empiriska undersökningen. 
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Teoretisk utgångspunkt 

Implementering innebär enligt Vedung (2016, s. 81) att genomföra något, vilket i sin tur kan 

omfatta en rad olika faktorer som påverkar detta genomförande. Själva 

implementeringsprocessen är relativt komplex och består vidare av de tre begreppen förstå, 

vilja och kunna. Med begreppet förstå handlar detta om huruvida de ansvariga begriper sig på 

vad det som ska införas egentligen handlar om och dess betydelse. När det sedan kommer till 

vilja kan detta liknas vid hur stor lust de ansvariga har till att konkret genomföra/införa denna 

form av åtgärd. Till sist vad gäller begreppet kunna innebär detta hur väl aktörerna i fråga har 

tillgång till de resurser och kunskap som är nödvändigt för att lyckas med genomförandet 

(Vedung, s. 83). Hur själva implementeringen i slutendan blir, det vill säga om effekten blir 

positiv eller negativ, är en annan “femma” då Vedung (s. 52) menar att implementering både 

kan ge hämmande och främjande effekter. 

 

Lindkvist et al. (2014, s. 291) belyser även implementeringsprocessen och antyder att den 

omfattar förändringsstrategier vilket innebär att aktörerna noga bör tänka igenom sina beslut 

så att resultatet blir så bra som möjligt. Att göra förändringar inom en verksamhet kan vidare 

handla om både små och stora insatser (Christensen et al., 2005, s. 152). Det som däremot 

alltid måste tas i beaktande är vilka resurser en verksamhet innehar för att veta om det ens är 

möjligt att en viss förändring går att verkställa. Vidare väger verksamheten de för- och 

nackdelar som en viss insats kan medföra innan ett beslut tas. Exempelvis kan en förändring 

leda till att verksamheten belastas av höga kostnader. Av denna anledning måste därför 

verksamheten i fråga även tänka på de olika konsekvenser som ett genomförande kan få 

(Christensen, 2005, s. 165-166).  

 

Styrning och ledning, inom exempelvis sjukvården, är ingen enkel uppgift att ta sig an på och 

omfattar flera nivåer. På den nationella nivån bestäms bland annat de ekonomiska besluten 

och själva strukturen, medan själva utförandet verkställs på den lokala nivån där exempelvis 

den administrativa styrningen befinner sig i form av chefer. Även om den administrativa 

styrningen är central på den lokala nivån, vad gäller verkställandet av beslut, anses även 

personalen i en verksamhet få en mer betydande roll. De anställda inom en viss profession 
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som besitter goda kunskaper och en god auktoritet kan också komma att påverka 

utvecklingen för en verksamhet (Hallin och Siverbo, 2003, s. 63-65).  

 

Tidigare forskning 

Att inneha en både fysisk och psykisk god hälsa är mycket betydelsefullt för att du bland 

annat ska kunna prestera väl i ditt arbete (Kjellman, 2006, s. 13). Vidare menar Vårdguiden 

1177 (2015) att begreppet fysisk aktivitet är viktigt för individens hälsa då det bland annat 

minimerar risken till att framkalla hjärt- och kärlsjukdomar och cancer, men även att stressen 

minskas och att sömnen blir bättre.  

 

Enligt Suntarbetsliv.se (2018) framgår att den betalda friskvårdstimmen som utnyttjades en 

gång i veckan under en testperiod bland annat bidrog till att många anställda fick ökad 

förståelse om fysisk aktivitet och dess goda effekter på både den fysiska och psykiska hälsan. 

Detta projekt ledde även till att sjukskrivningarna minskade, samt att framförallt 

motivationen till utövandet av fysisk aktivitet ökade så att medarbetarna ville fortsätta sitt 

utövande även på fritiden. När denna friskvårdsinsats skulle införas på den arbetsplatsen som 

studien avser var det verksamhetschefen som kom med förslag på hur de skulle kunna gå till 

väga för att förbättra personalens hälsa, vilket sedan resulterade i ett gemensamt val för de 

anställda att prova på friskvårdstimme (Suntarbetsliv.se). Vision.se (2015) redogör vidare att 

olika yrkesgrupper i Kalmar kommun även fick ta del av förmånen friskvårdstimme, vilket 

tyvärr inte visade sig vara särskilt gynnsamt för många anställda då ett flertal här ansåg att de 

inte hade någon möjlighet att utnyttja detta alternativ. I och med detta kommer därför en 

förändring ske för att med förhoppning se om de antalet sjukskrivningar som tyvärr ökat 

under senaste åren kommer att minska. Det arbetsgivaren därmed kommer att göra är dels att 

utse speciella kontaktpersoner som kommer att ta del av de anställdas synpunkter på 

friskvårdsaktiviteter och vidare försöka förverkliga dessa, men arbetsgivaren kommer även 

att göra större satsning på bidrag till att exempelvis köpa medlemskort på 

träningsanläggningar (Vision.se, 2015).  

 

SVT.se (2016) redovisade även negativa synpunkter för friskvårdsinsatserna. De redogör i sin 

artikel för de anställda inom både Storumans kommun och Lycksele kommun att de finner 
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svårigheter med att utnyttja friskvårdstimmen, samt att friskvårdsbidraget som erbjuds inte 

känns tillräckligt för att täcka större delen av kostnaden till exempelvis ett medlemskort på en 

träningsanläggning. Lycksele kommun menar dock att deras insatser ska förbättras genom att 

säkerställa möjligheten till att utnyttja friskvårdstimmen, samt höja bidragsdelen. Vidare 

bestämdes i Lycksele kommun att friskvårdsinsatsen HIIT-träning, vilket innebär högintensiv 

intervallträning, skulle införas som en testinsats för att få ner korttidsfrånvaron (SVT.se, 

2016).  

 

Vidare menar Stringer (2016, s. 27) att dagens befolkning fått en sämre hälsa och ett sämre 

välmående de senaste årtiondena på grund av dagens form av arbete och dess arbetsmiljö. 

Bland annat visar det sig att individens fysiska förmåga har försämrats då många av dagens 

jobb är stillasittande, men även att individens psykiska förmåga också är påverkad. Dagens 

arbetare utsätts dagligen för hög stressfaktor och måste därför ha förmågan att vidare kunna 

återhämta sig väl. I och med detta är det därför viktigt att du som individ hittar en god balans 

mellan dessa faktorer så att det blir hanterbart och att inte hälsan blir negativt påverkad. Det 

som då kan anses vara av betydande karaktär, så att du som anställd innehar en god hälsa på 

olika plan, är att arbetsgivaren sätter fokuserar på insatser utifrån både fysiska, känslomässiga 

och mentala aspekter då detta just kan få avgörande effekter på hela företagets framgång. 

Innehar dina anställda med andra ord ett gott välmående så blir även deras presterande i 

arbetet gott, vilket alltså vidare gynnar företaget i sig. Några strategier som ett företag då kan 

tänka sig att använda sig av för att inneha en god hälsa hos sina anställda och samtidigt nå 

framgång med sitt företag är för det första att chefen bollar idéer med sina anställda innan 

olika beslut fattas. Vidare anses det även vara betydelsefullt att utse en person som får 

fungera som en mentor/coach över personalgruppen och därmed hjälpa och motivera dem 

med dels eventuella fysiska och psykiska problem, men även bara finnas till som stöd om 

någon behöver prata ut angående deras personliga bekymmer. Utöver detta framkommer även 

hälsofrämjande insatser som att ordna med olika tävlingar inom personalgruppen där någon 

form av fysisk aktivitet måste utövas ett visst antal gånger per vecka i ett visst antal minuter, 

att fikat i personalrummet är av hälsosamma val (exempelvis nötter och frukt), samt att även 

träningslokal eller träningsredskap finns tillgängligt på arbetsplatsen så att du som anställd 

kan ha möjligheten till att gå iväg och träna (Stringer, 2016, s.28, 52, 153-156).  
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När det kommer till utformandet av hälsofrämjande insatser inom en verksamhet bör 

arbetsgivaren först och främst se över vilka insatser som finns/görs i nuläget, hur ens mål ser 

ut, vilka andra hjälpmedel/tillgångar som finns att använda sig av samt om någon speciell 

person ska ansvara lite extra över själva hälsoarbetet. För att även ett hälsoarbete ska bli 

lyckat är dels information betydelsefullt där en förklaring ges angående vad vissa förändrade 

livsstilsvanor kan ge för goda effekter på ens hälsa. Dock är det även viktigt att här poängtera 

begreppet motivation då alla medarbetare inte infinner sig lika entusiastiska angående 

exempelvis fysiskt utövande, vilket exempelvis innebär att om ett företag ger personalen 

bidrag till ett medlemskort på en träningsanläggning så betyder inte det att samtliga inom 

företaget kommer att använda det till fullo. I och med detta innehar därför kollegorna på 

jobbet en god roll då dessa kan peppa och driva på varandra att följa med på olika aktiviteter. 

Vidare framkommer dock att det som en verksamhet framförallt kan tänka på när det gäller 

att främja hälsan inom personalen är att dels påminna dina anställda att göra de små stegen 

som exempelvis ta trapporna istället för hissen samt att gå eller cykla till och från jobbet. Är 

du dock beroende av bil så parkera en bit bort från din arbetsplats och tar du bussen så hoppar 

du av något tidigare. Vidare gör det även gott på dina medarbetares hälsa om de får möjlighet 

till att förlänga lunchen, vilket därmed ger de tillgång till att exempelvis gå på en promenad, 

ta en cykeltur eller utnyttja tiden till någon annan aktivitet som går att genomföra utifrån 

tillgänglighet och restid. Utöver detta är det även betydelsefullt att arbetsgivaren tänker på de 

ergonomiska insatserna för att inte bara främja den anställdes hälsa på olika sätt, utan även 

skapa en högre trivsel i själva arbetet (Cronsell et al., 2003, s. 56-57, 61, 72, 75, 77).  

 

Metod 

För att besvara mitt syfte och mina frågeställningar har jag genomfört intervjuer med tre 

verksamhetschefer inom Region Västerbotten. Då tiden för att skriva själva uppsatsen var 

relativt kort gjordes därför en begränsning till tre personer. I och med att de olika chefernas 

tankesätt kring införandet av insatser framförallt ville fås fram var en intervjuundersökning 

av mest relevans då svaren som söks är av en mer öppen och djupgående karaktär, samt kan 

vara lite mer komplexa. Att i dessa sammanhang då använda sig av intervjuer, så att 

möjligheten till följdfrågor även finns, är något som Esaiasson et al. (2017,s 244) även 

belyser är optimalt. 
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Denna studie har en kvalitativ ansats då Esaiasson et al. (2017, s. 211) menar att det är 

relevant att använda sig av om författaren är mer intresserad av att finna en mening med hur 

vissa saker och ting ter sig. I och med detta fokuserar därför författaren på frågeord som 

exempelvis vad, hur och vilken (Esaiasson et al., s. 212). 

 

Intervju och etik 

Två av intervjuerna genomfördes på chefernas arbetsplatser, medan en intervju gjordes via 

telefon. Detta tillvägagångssätt valdes då det ansågs bli enklast för intervjupersonerna då de 

själva inte då behövde förflytta sig för att kunna medverka i denna undersökning. 

Intervjuguiden bestod av 14 frågor och intervjuerna hade en tidsram på 15-20 minuter. Att 

intervjun skulle hållas relativt kort kändes viktigt då intervjupersonerna inte skulle känna sig 

stressade över att medverka då förståelse ligger kring att dessa verksamhetschefer har ett 

pressat schema. För att säkerställa att svaren på frågorna skulle bli så trovärdiga som möjligt 

ställdes frågorna med hög neutralitet för att i största möjliga utsträckning inte på något sätt 

vara ledande. Innan intervjuerna genomfördes utseddes en testperson som fick höra frågorna 

och reflektera över om några ändringar behövde göras. Detta visade sig vara bra då det ledde 

till att två frågor fick läggas till. 

 

I och med dessa intervjuer kommer även etiska aspekter att tas hänsyn till. Detta då 

exempelvis Henricson (2012, s.70) menar på att just forskningsetiken innebär att när studier 

ska genomföras och olika personer ska medverka i dessa måste hänsyn och respekt ges. Detta 

innebär vidare att de personer som medverkar ska skyddas, samt att de själva har friheten att 

bestämma om de vill delta och även hur länge de känner att de vill delta (Henricson, s. 70). 

Utifrån detta informerades samtliga intervjupersoner att intervjuerna var frivilligt att ställa 

upp på, samt att deras identitet kommer att skyddas genom att de kommer att vara anonyma. 

Dessutom fick de information att om någon fråga inte kändes helt okej att svara på fanns det 

heller inget tvång på att besvara denna fråga då frågorna inte på något sätt är av obligatorisk 

karaktär.  
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Materialinsamling 

Materialet till denna studie baseras till stor del på kvalitativa intervjuer. För att på bästa och 

mest effektivaste sätt kunna genomföra intervjuerna utgjordes en intervjumall. Att vid en 

intervju utgå ifrån en intervjumall, med öppna frågor, belyser även Esaiasson et al. (2017, s. 

273-274) är viktigt för att få en god struktur i samtalet, samt att denna mall gärna får vara 

utformad i olika teman. Studien omfattar även vissa källor från litteratur vilket i dessa 

sammanhang noga val har gjorts vid framtagandet då det är av stor vikt att hitta så 

tillförlitliga källor som möjlig så att även studien blir så trovärdig som möjligt. Detta är något 

som Esaiasson et al., (s. 287) beskriver med begreppet källkritik och vidare anser är 

betydelsefullt att ha i åtanke när material söks fram. Exempelvis kan sägas att trovärdigheten 

ökar om ett visst påstående från en källa styrks med hjälp av en annan källa, samt att även 

primärkällor är mer relevanta än sekundärkällor (Esaiasson et al., s. 292).  

 

För att få tag på intervjupersonerna kontaktades de via e-mail, men även via telefon för att 

snabbt få tag på respondenter då tidsschemat för uppsatsskrivandet var pressat. I samband 

med att kontakt togs gjordes, utöver de etiska aspekter som tidigare belysts, även en kort 

presentation av mig själv och om mitt valda uppsatsämne. 

 

Urval 

När forskaren vill ta reda på vad en rad olika människor har för slags åsikter, vad de anser om 

en viss fråga baseras oftast en undersökning på slumpmässiga urval. Denna form av metod är 

mest användbar att använda sig av när en mer beskrivande form av frågeställning ska bli 

besvarad då slumpmässiga urval oftast i dessa sammanhang leder till mer trovärdiga resultat. 

Vidare påpekas vikten av att, innan just ett slumpmässigt urval görs, först åtminstone 

bestämma vilken sorts population som ska studeras för att sedan slumpmässigt välja ut 

(Esaiasson et al., 2017, s. 171, 173-174). Vidare menar Henricson (2012, s. 165) att det även 

kan vara betydelsefullt att använda sig av lämplighetsurval för att utifrån detta försöka få tag 

på en möjlig variation bland deltagarna, exempelvis genom deras olikheter i personlighet och 

erfarenhet, så att svaren på frågorna får en större bredd. I och med detta har tre 

verksamhetschefer slumpmässigt valts ut, ur lämplighetssynpunkt, där en av de utvalda 

sticker ut och representerar en helt annan verksamhet. Intervjupersonerna i denna studie 
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utgörs därför av två verksamhetschefer inom olika hälsocentraler och en verksamhetschef 

inom Apoteket AB.  

För att vidare få fram de valda respondenter utsågs dessa först och främst utifrån en 

mail/telefonlista över de verksamhetschefer som jobbar inom de olika hälsocentralerna i 

Umeå. Två av dessa återgav respons relativt snabbt vilket sedan ledde till att den tredje 

verksamhetschefen kontaktades på Apoteket AB. Då tidigare kontakt har hafts med denna 

chef inom Apoteket rådde därför inga svårigheter med att få tag på denne och vidare 

bestämma en tid för en intervju. 

 

Analys 

När information ska analyseras är det betydande att en systematisk noggrann läsning görs där 

innehållet ur de olika delarna plockas ut som författaren anses vara mest betydande. Den form 

av metod som alltså oftast används i dessa sammanhang kallas för systematisk undersökning 

vilket rent ut sagt tyder på att finna meningsfullhet ur en tematisk och systematisk synpunkt 

(Esaiasson et al., 2017, s. 211, 213). För att därför kunna bena ut ett gott resultat valdes de 

mest intressantaste delarna utifrån intervjuerna ut som ansågs vara av störst relevans i 

förhållande till syftet.  

 

Metodreflektion 

I samband med intervjuerna gav respondenterna varierad med utförlig information vilket 

ledde till att det i efterhand noterades att viss information, som bara en av respondenterna 

gav, också hade varit intressant att se vad de övriga ansåg om det. Exempelvis uppgav endast 

IP3 (2019) att de använder sig av företagshälsovård, vilket med andra ord hade varit 

intressant att fråga de övriga intervjupersonerna om det är något som råder hos de och 

möjligtvis hur deras tankar är kring denna insats. Vidare kom även hälsoinspiratör upp som 

en betydelsefull insats vilket också hade varit intressant att fråga mer om till de övriga 

respondenterna som inte uppgav användandet av detta. Förutom att fler följdfrågor hade varit 

av intresse att ställa hade det också varit intressant att intervjua fler verksamhetschefer för att 

få en större bild över hur de tänker kring hälsofrämjande insatser, samt om skillnader och 

likheter råder och i så fall på vilket sätt. 
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Tankegången kring hälsofrämjande insatser 
Den här delen behandlar resultaten utifrån de intervjuer som gjordes. Resultatdelen är 
uppbyggd i fyra olika avsnitt utifrån de kategorier som intervjufrågorna delades upp i, vilka 
är: bakgrund, arbetsinsatser i nuläget och verksamhetschefens roll, faktorer, 
problemområden och inflytande, och övriga tankar. Respondenterna namnges här som IP1, 
IP2 och IP3. 
 
Bakgrund 

Vad det först och främst gäller deras tid som verksamhetschef är svaren relativt lika mellan 

samtliga intervjupersoner då IP1 svarar 4 år, IP2 svarar 3,5 år och IP3 svar 2,5 år. Vidare är 

det även intressant att samtliga svarar att de även tidigare, innan de blev verksamhetschef, 

haft andra chefsroller under många år.  

 

När det sedan kommer till tidigare erfarenheter av hälsofrämjande insatser svarar både IP1 

(2019) och IP2 (2019) att dels arbetsmiljön har varit mycket i fokus och menar att bord och 

stolar alltid ordnats så att dessa hade höj- och sänkbar funktion. Både IP1 och IP2 menar 

vidare att ljusinsläpp och egna kontor även har varit faktorer som prioriterats på deras tidigare 

arbetsplatser, samt friskvårdsinsatser i form av friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag. Dock 

påpekar IP1 och IP2 att det friskvårdsbidrag som erbjöds var på en så pass låg summa så att 

det inte kändes värt att ta del av. IP1 uttrycker sig såhär: “Då man fick välja mellan antingen 

friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag som förmån så var det ju väldigt enkelt att välja vilken 

sorts förmån man ville ta del av då bidragsdelen helt enkelt var rent usel.” Vidare menar IP1 

att friskvårdsaktiviteter som att ta promenader och jogga i gemensam grupp, både under och 

utanför arbetstid, är något som inträffade på många av dennes tidigare arbetsplatser. I dessa 

frågor som rör tidigare erfarenheter om olika främjande insatser och hur arbetet då fungerade 

skiljer sig IP3:s svar något i förhållande till IP1:s och IP2:s svar. Angående arbetsmiljö menar 

IP3 (2019) att detta område inte fått särskilt stort fokus tidigare år, men däremot att 

friskvårdsbidrag alltid varit något som denna person har haft tillgång till och att detta bidrag 

även låg på en relativ god summa. “Det kunde såklart se lite olika ut beroende på vart man 

var anställd men om jag säger allt mellan 2000 kronor och 4000 kronor.” (IP3, 2019).  
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Arbetsinsatser i nuläget och verksamhetschefens roll 

I nuläget är det fortfarande mycket fokus på arbetsmiljö och vilka faktorer som kan åtgärdas 

för att främja individens hälsa inom dessa områden. Dels råder det fortfarande kontroller av 

stolar och skrivbord så att dessa går att höja och sänka, men även att stolsryggen går att 

reglera. Dessutom är ljuset fortfarande i åtanke genom att exempelvis tänka på att ens 

skrivbord inte bör stå precis mittemot ett fönster då detta kan störa ens ögon. Det som dock 

på senare tid har förändrats är att skrivare och kopieringsmaskiner har förflyttats till separata 

rum, inte att alla har varsin skrivare på sitt eget rum som det tidigare var, vilket blir mer 

positivt för hälsan då personalen i nuläget blir tvungen att gå upp och röra på sig mer (IP1 

och IP2, 2019).  

 

När det sedan kommer till friskvårdsinsatser menar IP1 (2019) att de anställda dels erbjuds 

friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag som förmån, men att de anställda även har tillgång till 

deras lokala träningslokal (“Personalklubben”) där de både kan styrketräna, ha yoga eller 

någon annan form av fysiskt pass. Vidare anser sig IP1 själv vara en god verksamhetschef för 

att se till så att olika aktiviteter/insatser erhålls till de anställda då IP1 uttrycker sig enligt 

följande: “Dels erbjuder jag någon här på arbetsplatser ta på sig rollen som hälsoinspiratör. 

Denna person får då gå en särskild utbildning där han/hon då får lära sig om olika faktorer 

som påverkar ens hälsa både på gott och ont och vidare ge oss medarbetare denna 

betydelsefulla information. Jag tror att en hälsoinspiratör är bra att ha på sin arbetsplats då 

dessa personer både kan ge oss bra information om hälsofrämjande insatser, samt kan peppa 

och vara till stöd för oss andra inom personalgruppen om någon är behov av det. Alla har 

det ju inte lika enkelt med att motivera sig själv och att exempelvis ta en kort promenad på 

lunchen.” Vidare framkommer att IP1 är mycket duktig på att ordna friskvårdsaktiviteter, 

som exempelvis promenader eller jogging både under och utanför arbetstid, samt försöka 

styra upp gemensamma middagar eller göra någon annan rolig aktivitet. IP1 fortsätter med att 

berätta att en annan styrka hos sig själv är att god uppmuntran och påminnelse ges till de 

anställda i att utnyttja friskvårdstimmen så gott det går. Vidare anses stress utgöra en hög 

faktor hos många vilket därför återhämtningspauser är viktigt och därför uppmuntras flera 

korta raster än få långa (IP1, 2019).  
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Angående friskvårdsinsatser uppger IP2 (2019) två likvärdiga insatser som IP1 (2019) svarar, 

det vill säga att de anställda erbjuds friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag som förmån samt 

att “Personalklubben” finns tillgänglig för de anställda, men i övrigt är svaren av mer olik 

karaktär. IP2 tyder exempelvis på att personalen själva får ta ansvar i hur väl de nyttjar sin 

friskvårdstimme, då det är just den form av förmån som samtliga anställda har valt att ta del 

av, samt att IP2 själv inte gör några större insatser till att ordna med andra 

friskvårdsaktiviteter på sidan av eller under arbetstid. IP2 uttrycker sig bland annat så här: 

“Alla är dom vuxna människor som jobbar här så det är deras eget ansvar i att se till att 

exempelvis ta promenader på lunchen för att få lite frisk luft eller ta ut friskvårdstimme i 

slutet av dagen. Jag är inte deras mamma. Jag lägger mig inte i att ordna med andra 

friskvårdsaktiviteter eller liknande, utan lämnar det helt och hållet till den övriga personalen. 

Sen är jag såklart positiv i de eventuella beslut som de gör, men att styra upp överlämnar jag 

som sagt till dom andra. Exempelvis vet jag att sjukgymnasterna ibland kan styra upp yoga 

på lunchen här på arbetsplatsen, vilket jag vet har varit uppskattat.” 

 

När det gäller insatser som ska främja personalens hälsa menar IP3 (2019) att det i nuläget för 

deras del har blivit mycket bättre. De som är anställda inom Apoteket AB har idag ett 

friskvårdsbidrag på 5000 kronor. Vidare har arbetsmiljöfrågor fått mer fokus så att själva 

arbetsplatsen inte påverkar hälsan negativt bara för att höj- och sänkbara skrivbord inte finns. 

Tangentbord och ventilation kontrolleras även regelbundet så att de också är godtagbara ur 

hälsosynpunkt. Apoteket AB jobbar idag starkt med förebyggande insatser. Detta år har 

Apoteket därför bytt företagshälsovård för att just få bättre hjälp med förebyggande insatser 

som vi chefer kan jobba med för att förbättra de anställdas hälsa. Vi chefer erbjuder även fler 

hälsosamtal med våra anställda om vi märker att någon är i behov av det. Utöver detta är vi 

även duktiga på inom personalgruppen att emellanåt styra upp med någon gemensam middag. 

Oftast är det en vardagkväll efter stängning så att alla har möjlighet att delta (IP3, 2019). Av 

denna anledning infinner sig IP3 att det i nuläget inte finns några specifika insatser som 

behöver förbättras då bidragsdelen precis har blivit höjd, arbetsmiljön har setts över, samt att 

företagshälsovården är utbytt. På denna fråga som handlade just om några förbättringar 

ansågs behöva göras angående de insatser som idag erbjuds antydde sig både IP1(2019) och 

IP2 (2019): “Ja, absolut finns det insatser som borde förbättras.” Både IP1 och IP2 menar 

exempelvis att bidragsdelen bör höjas samt att ett bättre avtal bör gå att få med 
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träningsanläggningen IKSU. IP1 menar exempelvis på att då deras verksamhet ligger så pass 

nära IKSU-SPA borde ett avtal med dem inte vara omöjligt. Vidare finner IP1 en viss 

orättvisa och pekar då på att NUS har exempelvis bättre tillgång till “Personalklubben” vilket 

blir att vi hälsocentraler som ligger mer avsides inte har samma möjlighet till att kunna 

utnyttja den lokalen lika enkelt som personalen på sjukhuset har. IP1 har vidare ett förslag 

och påpekar: “Med dagens teknik borde det inte vara omöjligt att kunna ha videouppkoppling 

med instruktörer som utformar ett gympapass, så inte vi i personalen behöver förflytta oss till 

en annan lokal och på så sätt sparar vi tid i transport.”  

 

Faktorer, inflytande och problemområden 

Angående frågan om det råder några specifika faktorer som främst ligger i åtanke när 

hälsofrämjande insatser ska utformas så antyder IP1 (2019) kort och gott att ekonomi är en 

central faktor. Vidare uttrycker sig IP2 (2019) en aning mer utförligare och säger: “Vi 

försöker ju tänka såklart så gott som möjligt på vilka insatser eller åtgärder som kan göras 

för att främja personalens hälsa, genom exempelvis höj- och sänkbara skrivbord mm. Om jag 

sedan tänker på friskvårdsinsatser är det tyvärr så att ekonomin begränsar en hel del. Då vi i 

nuläget dessutom ligger back en hel del så finns det ingen möjlighet att höja bidragsdelen i 

dagsläget i alla fall. Vi är ju så otroligt många anställda inom landstinget.” När det sedan 

kommer till IP3 (2019) antyds även här att ekonomin utgör en viktig del i utformandet av 

insatser. Dock påpekar IP3 att de i nuläget har låtit begreppet hälsa gå före och uttrycker sig 

såhär: “Då sjukskrivningar är så fruktansvärt dyrt och då både kortsiktiga och långsiktiga 

sjukskrivningar har ökat har vi därför valt att koppla bort ekonomifrågan. Vi tror helt enkelt 

att i ett långsiktigt perspektiv tjänar vi mer på att satsa på insatser som främjar och gör gott 

för hälsan och väljer därför att öka bidragsdelen. Bidraget kan man ju nu även använda till 

så mycket mer, då dels ett medlemskort går att köpa, men den anställde kan även använda det 

till massage, ridning samt köpa vissa träningskläder. Vi har ett stort lönsamhetsfokus i 

dagsläget. Vi måste försöka satsa allt på våra anställda och vad som gynnar dem bäst för vi 

vill verkligen behålla dem. Vi har inte råd med en massa sjukskrivningar helt enkelt.”  

 

Vidare vad gäller inflytandet av synpunkter/önskemål angående diverse insatser, av både 

personal och chefer, menar både IP1 (2019) och IP2 (2019) att varken de anställda eller 

cheferna har någon möjlighet att göra någon speciell påverkan. IP1 förklarar dock att de 
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synpunkter eller önskemål som både de anställda har och IP1 själv har tas med upp i 

ledningen, men tyvärr är det inte helt enkelt att göra någon påverkan på denna centrala nivå. 

Däremot menar IP1 att en lättare påverkan går att göra på lokal nivå då du som chef här har 

en chans att vara lite mer flexibel genom att exempelvis låta personalen själv bestämma 

vilken tid under dagen som de vill utnyttja sin friskvårdstimme, istället för att ta ut den i 

mitten av sitt arbetspass som de på central nivå egentligen förespråkar. Dessutom anser sig 

IP1 inte vara lika hård angående den form av aktivitet som de anställda gör på sin 

friskvårdstimme då denna chef menar att det är okej med att även utnyttja den till 

bärplockning eller bokläsning, även om de på central nivå hellre ser att personalen utövar 

någon form av en mer fysisk hårdare aktivitet.  

 

Den tredje respondenten gav dock ett svar som skiljer sig åt i förhållande till de övriga 

intervjupersonerna angående denna fråga som handlar om inflytande och säger först och 

främst: “Absolut lyssnar vi på våra anställda.” (IP3, 2019). IP3 förklarar vidare att 

personalen dels har haft synpunkter på friskvårdsbidraget, vilket nu har blivit åtgärdat, samt 

att IP3 själv framför önskemål och synpunkter så gott det går och menar på att det ibland blir 

lyckade resultat och ibland inte.  

 

När det sedan kommer till de frågor som rör eventuella problemområden angående de 

hälsofrämjande insatser som görs för de anställda infinner sig både IP1 (2019) och IP2 (2019) 

att en viss problematik råder, framförallt kring friskvårdstimmen. Det som tydligt ses är att de 

yrkesgrupper som själva bokar in sina patienter som exempelvis psykologer, fysioterapetuter 

och arbetsterapetuter har det mycket lättare att kunna nyttja sin friskvårdstimme än läkarna. 

Denna yrkesgrupp tar i stort sett aldrig ut den på grund av just svårigheten att ens kunna ta ut 

den. Vidare hör även de medicinska sekreterarna till den grupp som har det lättare att utnyttja 

friskvårdstimmen då dessa har ett lite mer flexibelt arbete. Utöver detta råder inga andra 

speciella problemområden eller några särskilda negativa hälsoeffekter hos våra anställda, 

trots att friskvårdstimmen är måttligt användbar (IP1 och IP2, 2019). IP1 uttrycker sig bland 

annat så här: “Svårt att svara på om de krämpor som råder hos de anställda beror på de 

insatser som våran verksamhet bidrar med eller om det beror på något annat.” IP2 menar 

vidare på att alla har vi väl små krämpor här å där, men att inga allvarliga råder. Dock 
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påpekar IP2 att en undersköterska hos dem är sjukskriven på 50%, men att denna person varit 

det under en lång tid och mer om orsaken nämns inte.  

 

IP3 (2019) menar i sin tur att det för det första inte ses någon skillnad i själva nyttjandet av 

friskvårdsbidraget mellan de olika titlarna som de anställda bär. Exempelvis om du är 

farmaceut, egenvårdsrådgivare eller kassapersonal så har alla tillgång till samma summa och 

därav samma möjlighet till att använda detta bidrag till exempelvis ett medlemskort på en 

träningsanläggning. Då samtliga även har varierande arbetstider så är det varken lättare eller 

svårare för någon specifik tillhörande yrkestitel att finna tid till att ta sig till träningslokalen 

och “köra” någon form av träningspass. Däremot kan det nog variera i ålder i vilken 

utsträckning du som anställd nyttjar bidraget, och till just vilken form av aktivitet eller 

sysselsättning som den anställde väljer att använda bidraget till (IP3, 2019). 

 

I nuläget råder heller inga större komplikationer för de anställda med de olika insatser som 

erbjuds och görs. De insatser som görs verkar helt enkelt fungera mycket bra då personalen 

överlag innehar en god hälsa och ett gott välmående. Dock råder det vissa sjukskrivningar på 

andra orter inom Apoteket AB, men bland de anställda inom Apoteket AB här i Region 

Västerbotten är personalen mycket friska. Personalen här är duktig på att höra av sig om det 

är något som inte känns riktigt helt okej, vilket verksamhetschefen sedan försöker lösa på 

bästa möjliga sätt så att hälsan inte blir negativt påverkad (IP3, 2019).  

 

Övriga kommentarer 

Slutligen gav respondenterna några avslutande meningar angående hur verksamhetscheferna 

tänker kring hälsofrämjande insatser. IP1(2019) ansåg bland annat att verksamhetscheferna 

helt enkelt borde prata ihop sig mer tillsammans och se till att fler och bättre insatser erbjuds. 

IP2 antydde däremot att just fritiden får utgöra den större delen av de anställdas möjlighet till 

att utöva hälsofrämjande aktiviteter och uttrycker sig: “Jag vet att många bland personalen, i 

alla fall läkarna, är duktiga på att träna på sin fritid då jag hört att vissa personer brukar 

köra “paddle” med varandra och måste skynda sig iväg härifrån efter sitt arbetspass.” 

Dessutom menar IP2 (2019) att om nu friskvårdsbidraget ska höjas så ger det ju till att 

samtliga anställda även nyttjar denna förmån till fullo. Vad det sedan gäller kommentarerna 

från IP3 (2019) anses mycket i dagsläget vara justerat till det bättre och säger exempelvis: 
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“Nu har vi äntligen börja tänka ett steg i förväg och vad som kanske egentligen blir bäst för 

våra anställda och i sin tur företaget i stort”. Vidare påpekas att Apoteket strävar efter en 

bättre kommunikationen mellan sina anställda och chefer så att det inte tar för lång tid innan 

åtgärder vidtas (IP3, 2019).  

 

Diskussion 

Det som klart och tydligt visar sig genom intervjuerna är för det första att stora skillnader 

råder angående både erfarenheter och tankegångar kring hälsofrämjande insatser. Bland annat 

sticker IP3 (2019) ut inom många områden och hur deras verksamhet resonerar då 

exempelvis just denna person alltid haft friskvårdsbidrag som förmån, medan IP1 (2019) och 

IP2 (2019) främst har erfarenhet av friskvårdstimme då friskvårdsbidraget inte varit aktuellt 

på grund av dess låga summa. Å andra sidan har dock IP1 och IP2 mer erfarenhet av vikten 

med jobbet av arbetsmiljöinsatser, samt gemensamt aktivitetsutövande både vad det gäller 

under arbetstid och på fritiden. Att jobba med just arbetsmiljöinsatser och andra “små” 

betydelsefulla insatser som att ta promenader på lunchen, men också att hitta på olika former 

av aktiviteter tillsammans utanför arbetstid, är något som även tidigare studier (Cronsell, 

2003, s. 77 och Stringer 2016, s. 155-156) menar ger goda effekter på hälsan och vidare 

genererar gott på individens presterande i arbetet.  

 

I nuläget visar det sig dock att verksamheten som IP3 (2019) jobbar inom har börjat satsa mer 

på arbetsmiljön för sina anställda och även höjt friskvårdsbidraget, medan en lika stor 

framgång över speciellt friskvårdsbidraget tyvärr inte görs inom de verksamheter som IP1 

(2019) och IP2 (2019) är anställda inom. Däremot framkommer en annan intressant och god 

insats som specifikt IP1 jobbar starkt med, nämligen att driva på någon inom 

personalgruppen att ta på sig rollen som hälsoinspiratör, medan IP2 å andra sidan tyvärr 

verkar överlämna mycket ansvar till de anställda själva angående hälsofrämjande insatser och 

fokuserar främst själv på att arbetsmiljön i alla fall är god för de anställda. Utifrån dessa 

insatser kan en koppling göras till begreppen vilja och kunna som Vedung (2016, s. 83) 

belyser då det känns som att både IP1 och IP2 har lika stor möjlighet, i form av resurser som 

exempelvis ekonomi, till att ordna med diverse hälsofrämjande insatser. Dock anses IP1 ändå 

ha förmågan till att just vilja lite mer då denna person känns mer drivande angående 
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exempelvis aktivitetsutövande både under och utanför arbetstid, samt att en hälsoinspiratör 

råder på arbetsplatsen. Det känns helt enkelt som att IP1 har en större lust, samt ett större 

intresse, till att just jobba lite extra med att just ordna med hälsofrämjande insatser för 

personalen. Vidare anses IP3 dels inneha en god vilja till att främja sina anställdas hälsa, men 

även att deras verksamhet verkar kunna göra lite mer än IP1:s och IP2:s. Detta visar sig 

tydligt då IP3 har haft förmågan till att just öka på friskvårdsbidraget till samtliga anställda i 

nuläget, vilka dessutom fick en mycket god summa att använda sig av, medan IP2 uttrycker 

sig att det rent är omöjligt att öka deras friskvårdsbidrag då just de ekonomiska resurserna 

inte finns tillgängliga.  

 

När det sedan kommer till begreppet förstå som Vedung (2016, s. 83) även menar ingår i 

implementeringsprocessen framgår tydligt att samtliga intervjupersoner finner hög kunskap 

om hälsofrämjande insatser och dess goda betydelse för att personalen ska inneha en god 

hälsa, både fysiskt och psykiskt. Det som dock skiljer sig mellan intervjupersonerna är hur de 

försöker verkställa goda hälsofrämjande insatser. Även om ekonomin utgör en begränsande 

faktor för både IP1 (2019) och IP2 (2019) så är deras handlande en aning olika. I detta 

sammanhang handlar det mycket om deras olika personligheter och hur de själva med andra 

ord agerar.  

 

Slutsatser 

För att summera ihop det hela är det som sagt inte lätt att utforma hälsofrämjande insatser när 

mycket verkar styras från centralt håll, vilket gör att verksamhetschefen inte verkar ha så 

mycket att säga till om. Dessutom utgör många andra komponenter olika hinder. Tyvärr visar 

det sig också att många inom samma verksamhet inte heller har samma förutsättningar till 

olika friskvårdsinsatser på grund av att olika yrkestitlar råder. I och med detta kan dock 

påstås att du som verksamhetschef får en relativt betydelsefull roll här genom att se till att 

olika former av insatser erbjuds som samtliga har möjlighet att ta del av. Kanske måste vissa 

omprioriteringar göras, samt att en del resurser bör finnas tillgängliga på själva arbetsplatsen 

så det blir så enkelt som möjligt för personalen att utöva någon form av hälsofrämjande 

aktivitet. Det som dock framkommer utifrån intervjuerna är att samtliga verksamhetschefer i 

nuläget i alla fall jobbar väl med hälsofrämjande insatser vad gäller arbetsmiljö, vilket 
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åtminstone är någonting positivt. Förhoppningsvis görs framsteg inom andra insatser också så 

att de anställdas hälsa inte får en negativ påverkan, även om det i nuläget verkar vara relativt 

stabilt bland exempelvis sjukskrivningar. Dock bör poängteras, vilket dessutom framkom 

utifrån intervjuerna, att sjukskrivningar är som sagt oerhört kostsamt för en verksamhet. En 

mycket god idé som belystes var det ena respondenten sa angående gruppträningspass med 

videouppkoppling. Detta skulle säkert kunna bli attraktivt då deltagarna inte behöver förflytta 

sig. Dock kan vidare anses att även om vissa insatser är svåra att implementera, på grund av 

exempelvis ekonomi, känns ändå kommunikation mellan både chefer och anställda som en 

betydelsefull faktor för att komma fram till så goda lösningar som möjligt angående 

hälsofrämjande insatser. 

 

Angående metoden som valdes blev den relevant i förhållande till syftet, vilket även 

uppfylldes. Att använda sig av intervjuer i denna studie blev alltså lyckat med tanke på att 

just respondenternas tankar kring hälsofrämjande insatser ville undersökas. Om enkäter 

istället hade vidtagits hade förmodligen inte lika djupa svar kunnats erhålla då följdfrågor inte 

kan ställas på samma sätt. 

 

Om en vidare forskning skulle göras inom detta område vore det intressant att studera 

verksamhetschefer på andra orter i Sverige för att se om skillnader eller likheter råder i deras 

tankesätt kring hälsofrämjande insatser. Har de möjligtvis andra tillgångar eller 

förutsättningar vad gäller utformandet av insatser? 

Detta är ett exempel på en frågeställning som skulle vara intressant att titta närmare på.  
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Bilaga 1 

Intervjumall 

 
1. Hur länge har du jobbat som verksamhetschef? 

 
2. Har du några tidigare erfarenheter, på andra arbetsplatser, kring insatser som främjar 

hälsan? 
 

3. På vilket sätt jobbade ni med hälsofrämjande insatser där? / Anser du att några 
insatser saknades? 
 

4. Vilka former av hälsofrämjande insatser görs, samt erbjuds, för de anställda i 
dagsläget på din nuvarande arbetsplats? 
 

5. Känner du att det finns former av hälsofrämjande insatser som saknas/behöver 
förbättras? (ev. ett högre friskvårdsbidrag?) 
 

6. Upplever du att det råder några positiva/negativa effekter på de anställda av de 
insatser som ges i nuläget? (ex. hur är deras hälsa och välmående?, sjukskrivningar 
mm.) 
 

7. När hälsofrämjande insatser ska utformas, vad är det som fokuseras på då? Vilka 
faktorer är det med andra ord som mest ligger i åtanke? 
 

8. Har de anställda något inflytande, eller är det bara högre uppsatta chefer som 
bestämmer och beslutar? 
 

9. Vad anser du om ditt eget inflytande? Känner du att du själv erhåller någon slags 
makt över de ställningstaganden som görs då du jobbar närmare de anställda och 
alltså har möjligheten att vidarebefordra eventuella synpunkter/önskemål? 
 

10. Vad anser du om din egen insats kring att motivera och peppa dina anställda till att 
främja sin hälsa genom de insatser som erbjuds? (exempelvis kring 
friskvårdstimme/friskvårdsbidrag). 
 

11. Syns någon skillnad mellan olika yrkesgrupper angående utnyttjande av de olika 
friskvårdsinsatser som de anställda har? 
 

12. På vilket sätt syns skillnader eller likheter? 
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13. Upplever de anställda själva några problem med de insatser som erbjuds i nuläget? 
(Hur fungerar insatserna egentligen i praktiken?) 
 

14. Har du något i övrigt som du känner att du vill tillägga angående hur 
verksamhetschefer tänker kring insatser och att främja de anställdas hälsa? 

 
 
Tack för din medverkan! 

 
 

24 


