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Abstract 

The purpose of the study was to find out how Swedbank Insurance view of health 

characterizes wellness work at the company. It was a qualitative study in which 

five persons involved in their health and wellness work were interviewed. Their 

business plan was based generally on the basis of the biomedical approach, but 

the results proved otherwise. The four categories that were set up after the results 

were; Health is to feel good physically as well as psychologically, health is the 

absence of illness, wellness is to do things together in a healthy environment and 

wellness is to challenge their co-workers with different kinds of challenges. 
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Inledning 

Det senaste trettio åren har svensk historisk forskning börjat studera hälsoutveckling, 

hälsovård, politik och prevention från förr. Främst har detta studerats med hjälp av 

ekonomiska, sociala, politiska och kulturella aspekter (Folkhälsoinstitutet, 2005). I samband 

med hälsoutvecklingen väljer många företag idag att satsa på hälsofrämjande insatser på 

arbetsplatsen (Maravelias, 2006). Författaren uppger att företag satsar hälsofrämjande för att 

få tillbaka mer av sina anställda. En humanare arbetsplats sägs bidra till mer motivation och 

dedikation från de anställda, vilket leder till ökad produktivitet. Enligt Thomson & Menckel 

(1997) fokuserar företag idag huvudsakligen på friskvårdsarbeten, men bör även ta hänsyn till 

den enskilda individens. 

På Swedbank Försäkring, som är ett dotterbolag till Swedbank, arbetar fem personer med 

hälso- och friskvårdsarbete och hjälper de idag 150 anställda handläggarna med 

hälsofrämjande arbete. De fem personerna som arbetar med hälso- och friskvårdsarbete, är två 

friskvårdsombud och tre hälsoinspiratörer. Friskvårdsombuden arbetar mer övergripande med 

friskvårdsarbete och det är även dem som har konstruerat företagets verksamhetsplan. 

Hälsoinspiratörerna har en mindre roll och deras främsta uppgift är att stötta och motivera 

sina medarbetare till att använda sig av friskvårdstimmen (C. Hjortlinger, L. Nordh, M. 

Swanström, M. Åkerblom & M. Walden, personlig kommunikation, april, 2014). 

Enligt arbetsmiljöverket (2011) är det viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att 

miljön på arbetsplatsen är trygg. De anser att detta är viktigt då det finns ett samband mellan 

psykosociala faktorer i arbetsmiljön, anställdas hälsa och produktionsbortfall. Enligt Tryon 

(2014) innebär frisk personal att produktiviteten på arbetsplatsen ökar, både kortsiktigt och 

långsiktigt. Friskare medarbetar leder också till lägre sjukfrånvaro, ekonomiska besparingar 

och en bättre välmående. I Swedbank Försäkrings (2014) verksamhetsplanen för friskvård står 

det tydligt utskrivet att deras främsta mål med hälso- och friskvårdsarbetet är att få sina 

medarbetar att röra på sig samt att minska sjukfrånvaron.  

Det ovannämnda området är intresset att studera för att det i arbetslivet satsas alltmer på hälsa 

och ohälsa (Holmqvist & Maravelias, 2006), så gör även företaget Swedbank Försäkring, som 

är intresserade av att ta del av detta och fortsätta utveckla sitt hälso- och friskvårdsarbete (V. 

Johansson, personlig kommunikation, mars, 2014).  

Enligt Green & Tones (2010) är hälsa även ett komplext begrepp som länge diskuterats. Vem 

har egentligen rätt att tala om för någon annan vad hälsa är? 
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Syfte  

Det övergripande syftet med studien är att se hur Swedbank Försäkrings hälsosyn präglar 

friskvårdsarbetet på företaget. 

De frågeställningar som kommer att fokuseras är:  

 Hur arbetar friskvårdsombud och hälsoinspiratörer inom Swedbank Försäkring med hälso-

och friskvårdsarbete? 

 Vilket/vilka synsätt på hälsa präglar detta hälso- och friskvårdsarbete? 

 Var finns potential för att vidare utveckla strategier med förebyggande hälso- och 

friskvårdsinsatser för Swedbank Försäkring? 
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Bakgrund och tidigare forskning 

I bakgrunden kommer olika definitioner av hälsa att presenteras och hälsobegreppens 

samband till friskvård, fysisk aktivitet och livskvalitet. Företagshälsovård och en djupare 

redogörelser av hälsofrämjande arbetsplatser verkställs. Bakgrunden avslutas med en 

beskrvining av Caset – Swedbanks hälso- och friskvårdsarbete.    

Hälsa 

En av WHO’s första definitioner av hälsa kom redan 1948; ”A state of complete physical, 

social and mental well-being, and not merely the absence of disease or infirmity”(WHO, 

1988, s.4). Medin & Alexandersson (2000) menar att denna definition utvecklade hälsosynen, 

efter att tidigare bara sett människan utifrån ett biologiskt synsätt.  

WHO’s definitioner av hälsa har sedan utvecklats med tiden. Under Ottowa konferensen 1986 

blev hälsobegreppet mer omfattande. ”Health is… seen as a resource for everyday life, not the 

objective of living. Health is a positive concept emphasizing social and personal resources, as 

well as physical capacities”(WHO, 1998, s.4). Enligt Medin & Alexandersson (2000) kom 

WHO’s hälsodefinition att stå för en människas handlande istället för att svara på frågan vad 

hälsa är. ”Good health is a major resource for social, economic and personal development 

and a important dimension of quality of life”(Medin & Alexandersson, 2000, s.66).   

År 1991 utvecklades begreppet ytterligare; 

Health itself should be as a resource and essential prerequisite of human life and social 

development  rather than the ultimate om life. Its is not a fixed end-point, a product we can 

acquire, but rather something ever changing, always in the process of becoming”(WHO, 

1998, s.20). Enligt WHO (1988) utvecklades hälsobegreppet från att ha varit ett idealbegrepp 

till bli en nödvändig resurs för mänskligt liv. En annan viktig aspekt är att hälsa även 

innefattar fred, tillräckliga ekonomiska resurser, mat och tak över huvudet, ett stabilt 

ekosystem och en hållbar resursanvändning.  

 

Begreppet hälsa involverar även kost, själslig hälsa, positiv mental hälsa och alla typer av 

friskvård och välbefinnande. Hälsa och välbefinnande ska bidra till ett tillfredsställt liv; 

”Absence of disease and or abscene of physical or psychological disorders” samt ”Maximum 

development on ones physical or psychological, interlectual and spiritual potention” (Brown, 

1987, s.156).  
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Balog (2005) anser att hälsa måste finnas i en person och det krävs att det är i en fysisk form. 

Hälsa kan inte definieras utifrån mentala, sociala eller andliga sammanhang då begreppet 

hälsa i sådant fall skulle bli för brett. Hälsa sägs vara ett naturligt fenomen som har sin grund i 

fysiska domän och ska kunna mätas och bedömas efter hur väl kroppen fungerar i samband 

med sin naturliga utformning. 

 

Medin & Alexandersson (2000) har valt att dela in de olika hälsobegreppen i tre olika 

inriktningar; Den biomedicinska inriktningen, den humanistiska inriktningen och en 

blandinriktning mellan dessa två. Författarna diskuterar de olika hälsoinriktningar utifrån vad 

hälsa är, hur hälsa kan uppnås samt en blanddiskussion dessa två emellan.  

 

Den biomedicinska inriktningen påstår att hälsa är motsats till sjukdom (Medin & 

Alexandersson, 2000). Sjukdom står i fokus, inte hälsa. Fokus ligger på kroppen och man 

bortser från människans natur, till exempel huruvida hen är ond eller fri. Inom den 

biomedicinska inriktningen finns två ansatser; Atomistisk-biologisk ansats/mekanisk ansats 

och biostatisk ansats. Den Atomistisk-biologiska ansatsen/mekaniska ansatsen menar att hälsa 

är då alla delar av kroppen fungerar utifrån vad som anses vara ”normalt”. Kroppen ses som 

mekaniskt system och alla livsbetingande funktioner ska anses som delar i en maskin. Den 

Biostatiska ansatsen menar att en människa är vid hälsa då hennes kropp fungerar utifrån ”det 

vanliga” fysiska och psykiska mönstret. En människa som avviker från det ”vanliga” är sjuk.  

Människan är fri i tanke, men de kroppsliga processerna går under medicinska och 

naturvetenskapliga lagar.  

 

Den humanistiska inriktningen ser hälsa som något mer än bara frånvaro av sjukdom. 

Människan ses som aktiv och skapande och medverkar i ett samspel vilket hen lever i. Inom 

den humanistiska inriktningen tillhör; Den holistiska ansatsen, den ekologiska ansatsen, den 

teleologiska ansatsen samt den salutogena satsningen.  Den holistiska ansatsen svarar på 

frågan vad hälsa är. Att vara vid god hälsa innebär att människan socialt, kulturellt och 

ekonomiskt kan uppnå det som är viktigt för henne utifrån fri vilja och fritt handlande. Det 

sociala, kulturella och ekonomiska ska dock ses utifrån ett helhetsperspektiv.  Den ekologiska 

ansatsen utgår från vilka faktorer som påverkar ens människas hälsa, inte vad hälsa är. Fokus 

ligger på individens biologiska, mentala och sociala hälsa där hon har fri makt att påverka sin 

egen hälsa. Samverkan med naturen är viktig, där människan anses beroende av naturen.  
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Den teologiska ansatsen ger en definition av vad hälsa är men även hur hälsa kan uppnås, 

alternativt en blandning dessa emellan. Hälsa är att finna en mening med livet, däremot kan 

hälsa uppnås även om du har en sjukdom eller en funktionsnedsättning. Människan är en 

helhet av kropp, själ och ande. Den salutogena ansatsen fokuserar på vad som bidrar till 

hälsa, alternativt vad som gör att hälsan bevaras. Hälsa utifrån denna ansats är att känna en 

känsla av sammanhang, KASAM. Människan sägs ha fri vilja men dennes sätt att bemästra 

världen sägs vara förutbestämda med tidigare livserfarenheter. Den salutogena ansatsen 

genomsyrar diskussionen kring hälsoteorierna i Sverige (Medin & Alexandersson, 2000).  

 

Friskvård eller ”Wellness” och andra sidan, definieras som individens aktiva insatser i ett 

hälsofrämjande ändamål (Nationalencyklopedin, 2014). Enligt Prilleltensky (2011) 

överskrider friskvård medicinska och psykologiska aspekter. Begreppet ses som något mer, 

som ett paraplybegrepp som innefattar allt från sociala, ekonomiska, psykologiska, 

mediciniska och kulturella resurser. Den definitionen av friskvård är något Corbin & Pangrazi 

(2001) stödjer. De uppger att friskvård är ett flerdimensionellt begrepp som beskriver den 

positiva hälsan hos en individ i form av livskvalitet och en känsla av sammanhang. Begreppet 

ses som flerdimensionellt då det innefattar allt från fysiska, sociala, intellektuella, mentala och 

andliga sammanhang. De anser även att friskvård är en del av hälsa- positiva komponenten i 

hälsa. Hälsa ses som det breda begreppet medan friskvård ses som en delkomponent i hälsa.  

 

Hälsa kan också kopplas till fysisk aktivitet och enligt FHI (2014) bör varje individ ägna sig 

åt 150 minuter fysisk aktivitet varje vecka. De olika fysiska aktiviteterna kan spridas ut över 

veckan men ska innebära ökad puls och andning. Det kan innebära allt från löpning, 

lagbollsporter, cykling, trädgårdsarbete till att gå i trappor. Enligt Josefsson (2009) är det även 

viktigt att prioritera fysisk aktivitet på arbetsplatsen. I stort sett alla i dagens samhälle vet att 

fysisk aktivitet främjar hälsan, så även arbetsgivare på olika företag. En stor del av livet 

tillbringas på arbetsplatsen och en krävande och stressig miljö kan ofta leda till ohälsa. 

Människan blir påverkad av den fysiska, psykiska och sociala miljön som råder på 

arbetsplatsen. Enligt författaren är många i dagens samhälle fysisk inaktiva, vilket leder till att 

samhällskostnaderna för fysisk inaktivitet ökar. Om fler människor skulle bli fysisk aktiva så 

skulle således samhällskostnaderna och sjukantalen minska. Det skulle även leda till minskad 

stress, ett bättre humör, bättre självkänsla samt förbättrat minne och koncentration. Dock 

anses tvång inte som den rätta vägen för att få de inaktiva individerna att motionera. Tvång 

sägs istället leda till skuldkänslor och social press. De människor som arbetar med 
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företagshälsovård, kan erbjuda råd, vägledning och expertis inom området. Med detta sagt 

skulle många företag och organisationer ha nytta av att anställa utbildade personer med 

relevanta utbildningar. 

 

 De föreställningar vi har om livskvalitet också har ett nära samband till hälsa. På samma sätt 

som hälsa bör främjas, bör även livskvalitet göra det Brülde (2003). Om en persons hälsa är 

beroende på hur bra hen mår, så kommer varje ökning av hens välmående att ökas vilket leder 

till förbättrad livskvalitet. Författaren menar vidare att livskvalitet är ett svårdefinierat och 

flerdimensionellt begrepp som är värt att reflektera över. En individs livskvalitet varierar 

beroende på vad för önskningar, normer och värderingar hen har- vad som är livskvalitet för 

en individ är det inte för en annan. Vidare menar författaren att det finns fler institutioner och 

verksamheter där begreppet livskvalitet spelar en viktig roll, ofta i form av att livskvalitet 

speglar institutioners eller verksamhetens målsättningar.  När det gäller livskvalitet gäller det 

att finna en teori som gör livet värt att leva, vilka tillstånd eller händelser som har betydelse 

för en person. Det gäller att skilja livskvaliteten från de saker som bara har beståndsdelar 

utifrån ett finalt värde, från delarna som betraktas som ett bra liv.  

 

 Brülde (2003) delar in livskvalitet i fyra teorier; Hedonismen, önskeuppfyllelseteorin, 

objektivistiska pluralismen och en blandad teori av lyckokaraktär. Hedonismen menar att 

livskvalitet uppnås på så sätt att alla behagliga upplevelser är bra för hen, medan alla 

obehagliga upplevelser är mindre bra. En individs livskvalitet vid en viss tidigpunkt beror 

endast på hur hen mådde vid just den tidpunkten. Önskeuppfyllesteorin påstår att en individ 

kan finna livskvalitet då hens önskningar uppfylls, oavsett vad det är för önskningar. Hur bra 

det är för en individ att få sina önskningar uppfyllda är en funktion av hur stark önskan är. 

Enligt den objektivtivistiska pluralismen, finns det flera saker av värde. Kreativt arbete, intima 

relationer till andra, god verklighetskontakt är några exempel. Den sista teorin, en blandad 

teori av lyckokaraktär, har författaren själv konstruerat. Det som anses viktigt är att en individ 

har behagliga upplevelser samt att hen får sina now-for-now upplevelser uppfyllda och själv 

vet om det.  

 

Begreppen hälsa, friskvård, fysisk aktivitet och livskvalitet har ett nära samband genom att de 

fungerar som investeringsvärde (Engström, 2009) för den berörda. Fysisk aktivitet som utförs för 

hälsans skull och präglas av ett biomedicinskt synsätt, som kan leda till ökad livskvalitet hos en 

individ. Å andra sidan kan sambandet ses ur ett helhetsperspektiv, där hälsa, friskvård, fysisk 
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aktivitet och livskvalitet kan påverka varandra i olika riktningar, utifrån ett så kallat egenvärde. 

Fysisk aktivitet behöver inte leda till förbättrad livskvalitet, men kan däremot leda till bättre hälsa. 

Förbättrad hälsa, ur ett humanistiskt synsätt, kan leda till bättre livskvalitet.  

 

Företagshälsovård 

I början på 1990-talet avskaffades statsbidraget och centrala avtalen för företagshälsovården. 

Företagshälsovård bedrivs idag till stor del av konkurrerande företagshälsovårdsföretag 

(Hansson, 2006). Företagshälsovården (2012) är en organisation som i Sverige arbetar för att 

förebygga ohälsa och främja hälsa på arbetsplatser. Inom företagshälsovården arbetar 

företagssköterskor, beteendevetare, läkare, ergonomer arbetsmiljöingenjörer, hälsovetare och 

administratörer. På senare tid har företagshälsovården inneburit hälsopromotion och 

friskvårdsarbete på arbetsplatsen.  

Organisationen företagshälsovården (2012) har tre övergripande uppgifter; 

1) Att vara en resurs för arbetsplatserna i förebyggande syfte för att identifiera och åtgärda 

skador innan de har hunnit inträffat.  

2) Erbjuda anställda arbetsanpassning eller rehabilitering om så behövs. Arbetsanpassning 

innebär att anpassa arbetsuppgifterna efter den anställdas förutsättningar efter till exempel 

sjukskrivning eller skada. Rehabiliteringsarbete innebär att arbetet anpassas både på 

individnivå och på arbetsplatsen så att individen ska kunna må bra och utföra ett så bra arbete 

som möjligt.  

3) Att upprätthålla och förbättra de anställdas hälsa och arbetsförmåga. Dess främsta fokus 

ligger på hälsa och hälsopromotion på arbetsplatsen.  

En tid efter avregleringen av statsbidraget och de centrala avtalen för företagshälsovården, 

kan det konstateras att företagshälsovårdens tjänster har förändrats. Den tidigare inriktningen 

mot medicinsk behandling, har bytts ut mot en starkare satsning på friskvård och 

hälsopromotion. Dessutom fokuserar arbetet inte bara på individen på arbetsplatsen, utan 

också utanför arbetsplatsen. Inom företagshälsovården idag arbetar personer med medicinskt 

utbildning, beteendevetare, arbetsmiljöingenjörer och friskvårdskonsulter. (Hansson, 2006).  

År 2004 framställde FHI en rapport som behandlade hälsofrämjande arbete på arbetsplatser. 

Nio stycken olika arbetsplatser undersöktes. Arbetsplatserna undersöktes för att kunna 

identifiera hälsofrämjande/sjukdomsförebyggande och hälsorisker på arbetsplatsen. De flesta 
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arbetsplatserna genomförde liknande interventioner- övergripande hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande insatser på arbetsplatsen.  

En del arbetsplatser arbetade även med att kartlägga effektiviteten av hälsoriskbedömningar. 

Interventionerna skedde främst på individnivå, men även på arbetsplats och på 

organisationsnivå. Utfallen från de olika interventionerna visade sig variera rätt kraftigt, 

alltifrån hälsorelaterade utfall, arbetstagarnas prestation/effektivitet, riskbeteende, fysisk 

hälsa, arbetsrelaterade attityder samt fysisk hälsa till psykisk hälsa och hälsobeteende. Även 

fast de olika interventionerna till viss del bidrog till positiva resultat fanns det även 

tveksamheter om det var kopplingen mellan arbetsplats-interventioner som bidrog till detta. 

Utfallet av interventionerna var även att det kostade pengar, vilket alla arbetsplatser inte har 

råd med (FHI, 2004).  

 

Beskrivning av Case  

Swedbank strävar efter att skapa en arbetsmiljö där samtliga anställda kan hantera hälsorisker. 

Alla anställda erbjuds förutsättningar för att kunna behålla eller utveckla sin fysiska och 

mentala hälsa. Företaget arbetar för att minska antalet långtidssjukskrivna, öka antalet 

långtidsfriska (Swedbank, 2014). Inom Swedbank finns ett antal idrottssektioner; 

ridsektionen, den alpina sektionen, fotbollssektionen med flera. För varje sektion finns det en 

ansvarig som bedriver olika aktiviteter.  Den ansvariga personen gör detta frivilligt och får 

inte extra betalt. För att bli ansvarig för en sektion krävs ett intresse, men ingen särskild 

utbildning (S. Hagström; personlig kommunikation, juni, 2014). 

Swedbank Försäkring är tillsammans med IT och telefonbanken, beläget på Essingen i 

Stockholm. Föreningen ”Swedbank Essingen” har konstruerat en verksamhetsplan och 

Swedbank Försäkring har utvecklat en egen ”Friskvården Swedbank Försäkring”. 

Verksamhetsplanerna är i många fall lika, men det finns även områden som skiljer sig åt 

(Swedbank Essingen, 2014; Swedbank Försäkring, 2014). Den största skillnaden mellan 

”Friskvården Essingen och Friskvården Swedbank Försäkring” verksamhetsplaner, är att de 

har olika mål.  

Friskvården Essingens mål lyder följande (Swedbank Essingen, 2014); 

 Öka antalet medarbetare 

 Närmare samarbete med Previa och HR 

 Friskvården Swedbank Försäkrings (2014) önskade mål lyder följande; 
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 Lägre sjuktal på medarbetare 

 Bidra till att leva upp till målet en attraktivare arbetsgivare 

 80 % ska nyttja friskvårdstimmen  

”Friskvården Essingen” har tema mentalhälsa/träning som grundläggande mål under 2014 

och representerar alla enheter på CK (central miljö- och arbetsmiljökommitté) Essingen. 

Deras vision är att inspirera medarbetare med många olika typer av aktiviteter, så att det 

finns utbud för samtliga. Under året kommer det att starta upp ett närmare samarbete med 

Previa, före detta bankhälsan (C. Hjortlinger, personlig kommunikation, juni, 2014).  

På Swedbank försäkring arbetar friskvårdsombud och hälsoinspiratör, för att inspirera sina 

medarbetare till att ta ansvar för sitt välmående och för att minska risken för sjukdomar. 

De stöttar även sina chefer i deras arbetsmiljöarbete. Friskvårdsombuden och 

hälsoinspiratörernas funktion består av att samordna, informera och inspirera till olika 

friskvårdsaktiviteter. De ska pusha och peppa folk till att följa med på olika typer av pass. 

Främst handlar det om pass där man rör på sig, så som spinning, grit eller löpning, men 

även lugnare pass som yoga, bodybalance och qigong (C. Hjortlinger, L. Nordh, M. 

Swanström, M. Åkerblom & M. Walden, personlig kommunikation, april, 2014). Tidigare 

hade företaget en egen företagshälsa, men den drogs in, då de inte hade resurser att behålla 

den (M. Swanström, personlig kommunikation, april, 2014). 
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Metod 

Den valda metoden har utarbetats efter studiens syfte; Att undersöka hur Swedbank 

Försäkrings hälsosyn präglar friskvårdsarbetet på företaget. Studie har avgränsat till 

Swedbank Försäkrings hälsa och friskvårdsarbete, då tiden är begränsad. Metodkapitlet tar 

upp genomförande, urval, databearbetning och metodkritik. 

Kvalitativ metod- Semistrukturerade intervjuer 

Denna studie har utifrån syftet använts sig av semistrukturerade intervjuer. Detta för att få ut 

så mycket information som möjligt om Swedbanks Försäkrings hälso- och friskvårdsarbete 

utifrån varje individ, med hjälp av likartade frågor. Men även för att ställa följdfrågor, 

sonderade frågor och känsliga frågor om så behövdes.  

Backman (2008) menar att det kvalitativa studerar omvärlden utifrån ett subjektivt perspektiv, 

där verkligheten är individuell, social och kulturell. Intresset riktar sig mot hur människan 

tolkar och upplever verkligheten utifrån sina tidigare kunskaper och erfarenheter. Det 

vanligaste metoderna utgörs vanligtvis av intervjuer, olika slag av deltagande och/eller 

naturalistiska eller etnografiska studier och dokument. Enligt Bell (2006) är strukturerade, 

semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer de vanligaste metoderna som används när 

man intervjuar. Strukturerade intervjuer bygger på ett frågeschema, där alla frågor ska 

besvaras, semistrukturerade intervjuer innebär istället att man ställer liknande frågor under 

alla intervjuer, där intervjuaren har chans att styra intervjun medan ostrukturerade intervjuer 

bygger på en mer eller mindre fri konversation. 

Genomförande 

Det första steget i genomförandet gjordes genom att kontakta Swedbank Försäkrings chef, för 

att höra om hälso- och friskvårdsämnet var något de intresserad sig av. Jag fick till svar att det 

var ett ämne de gärna ville undersöka detta område närmare och fick sedan ta kontakt med ett 

utav friskvårdsombuden. Kommunikationen med friskvårdsombudet skedde via mail under en 

kortare period. Via mail fick jag reda på hur många som arbetar med hälso- och 

friskvårdsarbete på företaget. I samråd med henne bokades sedan de fem intervjuerna in på 

deras kontor i Stockholm.  

Fem stycken individuella intervjuer genomfördes i ett tyst grupprum. Intervjuerna spelades in 

med hjälp av telefon och anteckningar togs om så ansågs nödvändigt. Längden på samtalen 

varierade och tog allt från 19 minuter till 37 minuter. Intervjuerna transkriberades allteftersom 
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de fortlöpte. När transkriberingen av samtliga intervjuer var färdiga, skrevs samtliga 

intervjuer ut för att underlätta kommande arbete av intervjuanalysen. Som intervjuare gavs tid 

till respondenterna om det var någon fråga de behövde tänka efter extra mycket på innan de 

svarade. Se bilaga 1 för intervjuguide. 

Utformning av intervjuguide 

En intervjuguide konstruerades innan intervjuerna skedde. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) 

innebär planerandet av en intervjuguide att fokusera på studiens ”Hur”, men även ”Vad” och 

”Varför”.  Intervjuguiden utarbetades efter studiens syfte och därför fokuserade frågorna på 

hälso- och friskvårdsarbete.  

Intervjuguiden delades in i fyra olika teman (varav två av dessa var betydligt viktigare och 

övergripande än de två andra). Temana var ”Inledande frågor”, ”Friskvårdsarbete”, ”Hälsa” 

och ”Avslutande frågor”. Temat ”Inledande frågor” konstruerades för att få bakgrund om 

personen i fråga men även för att få reda på om denne var fysisk aktiv och om fysisk aktivitet 

var ett intresse denne hade. Temat ”Friskvårdsarbete” utformades för att få reda på hur 

företaget bedriver sitt friskvårdsarbete. Temat ”Hälsa” föll sig naturligt då syftet med studien 

genomsyrar hälsa och hälsobegreppet. Det sista temat, ”Avslutande frågor”, skapades för att 

ta reda på vad för mål friskvårdsombuden och hälsombuden har med deras hälso- och 

friskvårdsarbete.  

I och med att metoden semistrukturerade intervjuer valdes, var teman fastställda men det 

fanns även chans till att ställa följdfrågor med fokus på ”Hur”, ”Vad” och ”Varför” om så 

behövdes.  

Urval 

Backman (2008) beskriver att valet av urval beror på studiens problem eller syfte. Det kan till 

exempel handla om viss behandling (manipulation), en viss typ av försökspersoner (kön, 

ålder, utbildning) eller ett speciellt utfall (resultat). Urvalet till denna studie valdes utifrån att 

bästa kunna besvara studiens syfte. Med andra ord intervjuades de personer som arbetar med 

hälso- och friskvårdsarbete på Swedbank Försäkring, två friskvårdsombud och tre 

hälsoinspiratörer. Detta urval liknar ”Key informant technique” (Payne & Payne, 2004) vilket 

innebär att man väljer de människor som har mer kunskap inom området än de resterande. Så 

kallade ”nyckelpersoner” som pratar från sitt eget perspektiv, som är tillgänglig och eventuellt 

också kan vara den enda källorna. 
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Tre av dessa friskvårdsombud och hälsoinspiratörer är kvinnor och två är män. För att skydda 

samtligas identitet döptes respondenterna till person A-E (se tabell 1). En av dem är utbildad 

sjuksköterska, men annars har ingen av dem någon utbildning inom hälso- och 

fiskvårdsområdet.  

Informanterna presenteras nedan i tabell 1; 

Person A: Kvinna, 35 år, 2 barn, riskbedömare, har jobbat på företaget sedan 2012, 

springer och utnyttjar företagets gym, har även gjort svenska klassikern.  

Person B: Man, 30-årsåldern, 3 barn, chef för försäkringssupport telefon, har arbetat på 

företaget sedan 2000, tidigare lagbollsspelare, cyklar, springer och simmar inför svenska 

klassikern. 

Person C: Man, 30-årsåldern, 3 barn, arbetar på produktavdelningen, har arbetat på 

företaget sedan 2007, tränar löpning samt fotboll och badminton genom jobbet.  

Person D: Kvinna, 30-årsåldern, ett barn, juristassistent, har arbetat på företaget sedan 

2010, utnyttjar företagets gym och gruppträningspass.  

Person E: Kvinna, 35 år, 2 barn, verksamhetsutvecklare, har arbetat på företaget sedan 

2000, tränar löpning och utnyttjar företagets gruppträningspass.   

 

Pilotintervju 

Innan intervjuerna utfördes gjordes en pilotintervju på en annan anställd på Swedbank 

Försäkring, som inte arbetar med hälso- och friskvårdsarbete på företaget. Enligt Patel & 

Davidsson (2003) genomförs en pilotintervju för att testa tekniker eller en viss uppläggning 

som motsvarar den tänkta undersökningen. En pilotintervju gjordes med andra ord för att testa 

att intervjuguiden och dess frågor kändes relevanta och genomtänkta, men även för att testa 

att instrumenten fungerade. Respondenten hade svårt att svara på vissa frågor, då hen inte 

hade någon aning om hur arbetet skedde. Hen hade dock en teori om att samspelet mellan 

hälsa och friskvård inte vara särskilt utvecklat, varav hen trodde att jag skulle få svårt att få 

svar på vissa frågor.  

Databearbetning 

Nedan presenteras hur intervjuanalysen skedde med hjälp av kodning och kategorisering. 

Kodning 

Kodning, koncentrering och tolkning av mening central delar i det kvalitativa perspektivet. 
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Dessa begrepp används för att organisera intervjutexter, för att koncentrera meningar i former 

och för att kunna bearbeta det som sagts under intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Kodning ses som ett av det viktigaste stegen när det kommer till att bearbeta intervjuer. 

Kodning görs ofta utifrån grundad teori, vilket innebär att man utvecklar en teori på ett 

induktivt sätt. Med andra ord innebär det att man grundligt kodar materialet och definierar den 

handling eller erfarenhet som beskrivs av den som blivit intervjuad. Kodning kan både vara 

begreppsstyrd eller datastyrd. Begreppsstyrd kodning innebär att man använder redan 

utvecklade koder medan datastyrd kodning innebär att man utvecklar egna koder utifrån 

materialet. I detta fall valdes begreppsstyrd kodning. Där med söktes ord och/eller meningar i 

intervjuerna som i någon form motsvarade någon av de ovannämnda hälsoteorierna.  

Kategorisering 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) innebär kategorisering att man gör det möjligt att visa hur 

ofta ett specifikt tema tas upp. Att kategorisera innefattar även att reducera och strukturera 

intervjutexter. Kategorier kan vara utvecklad på förhand, växa fram under tiden man 

analyserar intervjuerna eller komma från intervjupersonernas egna språk. Kodningen skedde 

utifrån de olika hälsoteorier, men ur det kodade resultatet växte sedan andra kategorier fram. 

De olika kategorierna presenteras i resultatet. 

Etiska överväganden  

Ett viktigt område inom forskningsetiken är huruvida personer som deltar i intervjuer eller 

enkäter får behandlas. Dessa personer ska skyddas från kränkning och från att ta skada från 

undersökningar (Vetenskapsrådet, 2011).  

Innan intervjuerna började spelas in togs tid till att i lugn och ro berätta om forskningsetiska 

principerna för intervjupersonerna. En tid innan jag åkte till Stockholm fick jag klartecken 

från ett av friskvårsombuden att det var okej att intervjua samtliga och att intervjuerna var 

inbokade på Swedbank Försäkrings kontor. I och med att samtliga fem är vuxna, behövdes 

inget godkännande från målsman. I och med att detta gjordes visar det att samtyckeskravet är 

uppfyllt. Samtyckeskravet innebär att man får samtycke av forskningspersonen/-rena att 

utföra sin studie. Är personen/-rena under 18 år måste målsmän skriva under och godkänna 

deltagandet (Vetenskapsrådet, 2013). 

Precis innan intervjuerna började spelas in var jag tydlig med att säga att om de inte ville 

svara på någon fråga eller avbryta sin medverkan så var det okej. Tid togs även till att berätta 

om studiens syfte och hur intervjuguiden var upplagd. Vilket som motsvarar 
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informationskravet (Vetenskapsrådet, 2013) som innebär att respondenten ska informeras om 

syftet och det övergripande planen med studien. Respondenterna ska vara väl medvetna om 

att de kan avbryta sin medverkan om något inte känns rätt.   

Information gavs även om konfidentialitetskravet som betyder att forskaren ska ta hänsyn till 

frågor som handlar om offentlihet och sekretess- att varje individ ska vara anonym 

(Vetenskapsrådet, 2013).  

När alla intervjuer var gjorda, skickades ett mail ut till respondenterna om nyttjandekravet. I 

mailet stod det formulerat att de gärna får ta del av uppsatsen, men att uppsatsen endast 

kommer att användas till vetenskapliga syften. Nyttjandekravet innebär att information och 

uppgifter som kommit fram under studiens gång inte får användas till något annat än 

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2013). 

Validitet 

Att en studie är valid, innebär att den är giltig, sann och styrker riktigheten i ett yttrande. 

Argumenten ska vara hållbara, välgrundade, försvarbart, vägande och övertygande. Mäter du 

vad du tror att du mäter? (Kvale & Brinkmann, 2009). Forskaren bör vara väl påläst på det 

berörda ämnet för att anses trovärdig. För att kontrollera att studien håller en hög validitet är 

det viktigt att forskaren kritiskt analyserar sitt eget arbete för att motverka selektiv perception 

och snedvriden tolkning. Bell (2006) beskriver att validitet är ett komplex begrepp som är 

svårt att definiera. Hon använder sig även av en annan definition ” Utformning av en 

forskningsinsats syfte att kunna ge trovärdiga slutsatser och att de resultat och belägg som en 

undersöknings leder fram till ska utgöra starkt stöd för de tolkningar som görs”.  

Förarbete har gjorts för att öka validiteten för denna studie. Innan intervjuerna genomfördes 

gjordes en pilotintervju. Detta gjordes för att säkerhetsställa att de olika temana och frågorna 

svarade på syftet med studien.  Vilket kan kopplas till Patel & Davidssons (2003) två olika 

sätt att mäta validiteten; Innehållsvaliditet och den samtida validiteten. Under studietiden har 

det arbetats med hälso- och friskvårdsdefinitioner kopplat till arbetslivet i form av bland annat 

kategoriseringsarbete och implementering av hälsobegreppen för kommuner. De olika 

hälsobegreppen användes för att inte tappa fokus från vad som ansågs att mätas. Genom att 

göra en analys av innehållet kan vi göra en så kallad innehållsvaliditet. Denna analys kopplas 

oftast till de olika hälsobegreppen om undersökningen utgått från. Den samtida validiteten går 

ut på att man jämför sitt eget instrument med något annat tecken på det man vill mäta. Det 

handlar om att använda samma teknik som undersöker samma sak.  
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Reliabilitet 

Med reliabilitet menas om forskningsresultatet är tillförlitligt och om resultat blir det samma 

vid återupprepade tillfällen. Det handlar om intervjupersonernas svar kommer att förbli 

detsamma eller om svaren kommer att ändras med tiden. Det beror också på om det är samma 

intervjuare vid de olika tillfällena (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Det är svårt att säga om resultatet skulle bli detsamma om studien gjordes om. 

Friskvårdsombuden och hälsoinspiratörerna kan med tiden komma att utveckla sitt hälso- och 

friskvårdsarbete och då kan svaren på frågorna även bli annorlunda. För att stärka 

reliabiliteten användes alternativa formuleringar för att kunna säkerhetsställa att 

respondenterna svarade samma sak på de likartade frågorna. Split-half-metoden användes 

även då intervjuguiden delades in i två olika teman (hälsa och friskvård) som sedan jämfördes 

med varandra. Enligt Bell (2006) innebär alternativa formuleringar att man ställer likartade 

frågor för att se om man får samma resultat och split-half-metoden går ut på att frågorna delas 

upp i exempelvis två delar som matchar varandra för att sedan jämföra svaren mot varandra. 

Se bilaga 1 för intervjuguide.  
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Resultat 

Resultatet kommer att presenteras under de fyra teman som utvecklades under 

kategoriseringen; ”Hälsa är att må bra fysiskt såväl som psykiskt”, ”Hälsa är frånvaro av 

sjukdom/fysisk aktivitet motverkar sjukdom”, ”Friskvårdsarbete är att göra saker tillsammans 

i en god miljö” och ”Friskvårdsarbete är att utmana sina medarbetare med olika typer av 

utmaningar”. 

Resultatet kommer att presentera citat från varje respondent, A-E. Dock kommer en del citat 

att användes mer från vissa intervjuer än andra. Vilka respondent som har sagt vad, har 

utelämnats för att bevara respondenternas identitet i största möjliga mån. Värt att ha i åtanke 

är att de hade svårt att definiera sina roller som friskvårdsombud/hälsoinspiratörer, att de kan 

arbeta utefter eget önskemål samt att riktlinjer/styrdokument saknas trots att de konstruerat en 

verksamhetsplan.  

Hälsa är att må bra fysiskt såväl som psykiskt 

Under denna rubrik presenteras hälsa utifrån ett fysiskt såväl som psykiskt synsätt. 

Hälsa för mig… Jag tycker är mest att man ska må bra. Alltså att man mår bra själv. Det är 

väl det som jag tycker är viktigast. Sen vad du gör för att må bra det får man bestämma själv. 

Hehe. Men aa… Att man ska känna att man mår bra, alltså fysiskt och psykiskt. 

Några av respondenterna nämnde också att samspel och balans mellan arbetsliv och privatliv 

är en viktig faktor för välmåendet; 

(…) Både fysiskt och mentalt. Eh... Absolut. Eh… Och, det är också en balans att hitta när det 

är mycket att göra på jobbet, och även privat. Och dem delarna. Den är minst lika viktig som 

den fysiska” 

Det föregående citatet stödjs av följande uttalande; 

Hälsa för mig är välmående. Att du har en balans, så att du känner dig balanserad privat och 

i yrket. Eh, att du faktiskt mår väl. Att du kan hantera ditt jobb, du kan hantera ditt privatliv 

och du känner en ro inombords. Hälsa för mig är inte att du ska vara vältränad och snygg 

och fräsch. Det är inte det kroppsliga. 

En av respondenterna yttrade att hälsa bör ses utifrån ett helhetsperspektiv, att kunna känna att 

du är i harmoni med dig själv och kan njuta av livet; 
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(…) Helheten kan ju vara mängder av grejer där. Eh… Men att du mår bra. Men att du går 

runt och ler och har kul och liksom smånjuter av livet, då har du en harmoni. Och det är väl 

det som är hälsa liksom. Eh… Det spelar ingen roll om du tränar supermycket om du har 

värdelösa arbetsförutsättningar eller pissigt hemma, då mår du ju inte bättre av det. Kanske 

hjälper det litegrann men på totalen så kommer du ändå inte att ha något bra hälsotillstånd 

för det. 

En respondent definierade hälsa kort och koncist; 

Hälsa för mig är att må bra. Punkt. Men man är lycklig. 

 

Hälsa är frånvaro av sjukdom/fysisk aktivitet motverkar sjukdom 

Som nämndes under föregående kategori betonade alla intervjupersonerna att det är viktigt att 

må bra fysiskt såväl som psykiskt. Hälsa definierades även som ”Hälsa är frånvaro av 

sjukdom” (fysisk aktivitet motverkar sjukdom) inte främst genom Swedbanks Försäkrings 

verksamhetsplan och  

En av respondenterna antydde; 

Vi har ju vår verksamhetsplan. Som är skriven för året. Eh… Du kan få den här sen. Nu är 

den inte helt... Jag tror inte att den är helt slutreviderad. Men du kan få den ändå… Men vi 

har ju skrivit såhär att vårt uppdrag av vår beskrivning är att; Få medarbetarna på 

Swedbank Försäkring att engagera sig i sin hälsa och röra sig mer i vardagen, vilket leder till 

minskad sjukfrånvaro och effektivare medarbetare. För vårt mål är också att vi ska få ner 

sjukfrånvaron, vi ska få ner antalet långtidssjuka och öka antalet långtidsfriska.  

Ytterligare en respondent definierade hälsa i frånvaro av sjukdom; 

Eh, att… Må bra, utan kramper. Eh… Känna sig pigg och fräsch i kroppen. Och helst inte ha 

så mycket förkylningar och sjukdomar och sånt. 

Följande uttalande kan sägas representera hälsa utifrån ett fysiskt synsätt. Hen menar att 

fysisk aktivitet kan leda till minskad stress och motverka sjukdomar;  

(…) Jag har ju lagt ner väldigt mycket fokus på att få igång friskvården, alltså att röra på sig 

och att folk ska träna och må bra. Vi har haft problem med stress och annat och då tror jag 

att det är viktigt med den där känslan att, vi har kul när vi kommer till jobbet och mår bra. 

Och hur gör man det? Man är ute och rör på sig eller bara slappnar av eller då blir det roligt 
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och det är viktigt för folk. Och även de som inte har provat, de provar på så kommer de att 

må bättre. Eh… Och framför allt i min grupp som är… Jag har en egen grupp som är väldigt 

låsta vid ett schema och sitter fast, det ringer hela tiden. Man sitter liksom i en vardag där 

man inte kommer ifrån. Och där tror jag att man kan göra väldigt mycket nytta. Och det 

fastnade jag för, jättemycket. Mitt ansvar är ju att… Hur jag jobbar med det är ju liksom… I 

början… Förra året var det friskvårdstimme som var det som drev mig att få till en sån (…). 

Friskvårdsarbete är att göra saker tillsammans i en god miljö 

Många av respondenterna nämnde också vikten av gemenskap inom företaget- att gemenskap 

är en bidragande faktor till huruvida deras medarbetare mår bra och huruvida företaget kan 

utvecklas.  

Glädje, gemenskap och bra arbetsmiljö viktigt för företaget; 

Det är att sprida glädje och få… Alltså, någonstans är det nog att få bättre arbetsmiljö.  Eh… 

En bättre vardag, är nog mitt mål. Ja, men att skapa den här energin tillsammans. Det är 

liksom att vi… Alltså det är väldigt många som triggas av att få röra på sig eller bara att få 

vara med i någon form av gemenskap. Så har man ju väldigt stor roll… Dessutom kommer 

man ju… Kommer det att göra att företaget går bättre” 

Det sociala sammanhanget utanför arbetsplatsen nämndes; 

Eh, vi har väl kanske inriktat oss mer på den här… Motionsdelen av hälsan. Men vi har ju 

också haft lite såhär, friskvårdspubar och sådär, och det är ju kanske mindre motion och mer 

sammanhållning och kamratskap, som också är viktigt. 

En respondent nämnde, att trots att de har mycket att göra, vistas de i en bra arbetsmiljö 

tillsammans;  

(…) Nej, men jag tycker ändå stämningen är faktiskt bra. Även om folk har mycket och det är 

stressigt så tycker man ändå att det är kul att gå till jobbet, faktiskt.  

Vilket denna respondent intygade; 

Jag tror mycket har att göra… Aa, men det är ett bra klimat. Det är inte sådär jättestressigt 

eller jättepushigt eller inte, jag tror att folk mår bra här faktiskt. 

Friskvårdsarbete är att utmana sina medarbetare med olika typer av utmaningar 

Samtliga fem respondenter nämnde vikten vid fysisk aktivitet och ordnar därmed olika typer 



22 
 

av fysiska utmaningar för att uppmuntra sina medarbetare till att använda sig av företagets 

friskvårdstimme.  

 

Friskvårdstimmen leder till effektivare medarbetare; 

(…) Vi levererar bättre, sen finns det ju många faktorer som kan spela in, men att vi har lagt 

ner en timme och många som har gått på den här friskvårdstimmen… Jag kom inte exakt ihåg 

siffrorna men av 140 så var det i alla fall 90 som svarade på enkäten och där var det ändå 

70- 80% som aktivt nyttjade den en gång varannan vecka. Och det har inte minskat 

produktionen som man kan se, snarare tvärtom, man upplever att det är bra. Att det är skönt 

att komma iväg, man känner sig sedd och hörd också. För de som är där vid ena kanten som 

gillar och röra på sig, de tycker det är jättelyxigt. De här andra som inte springer och tycker 

det är skitkul att gå ut och träna, men ändå kommer iväg och tar en promenad, får röra på 

sig, där är avbrottet mycket viktigare. Så breaket… Så det har gett mycket tror jag. Det är i 

alla fall spontana känslan. Utan att ha helt svart på vitt. 

En av respondenterna uppgav följande; 

Nu har vi ju… Den här månaden har vi en friskvårdsutmaning. Jag vet inte om du har sett 

lapparna… Aa, så under april månad så uppmanar vi eh, våra medarbetare att gå på fyra 

olika pass, för det, det har du tid med. För du har en friskvårdstimme i veckan. Och få fyra 

olika pass… Och så ska du maila in det till oss och så. Bland alla de som har gått på fyra 

olika pass lottar vi ut ett pris. Och det är för att vi ska uppmana folk att utnyttja sin 

friskvårdstimme. 

Att utmana kollegor och ta med dem på olika pass; 

Genom dem här aktiviteterna vi satt upp och genom att… Prata med mina kollegor positivt 

och försöka få med dem på klasser och pass och ut och springa och sådär. 

Det stärks även upp av följande uttalande; 

Jag tycker det är jätteroligt att få med och försöka peppa folk att gå med på dom passen jag 

går med på. Förra veckan fick jag med mig tre stycken på min grupp som inte har gått på 

spinning och testa det, och de tycker det är jättekul. Som de inte brukar utöva. Så jag tycker 

det är jättekul att få det till någon sån el gemensam gruppaktivitet. Åh, på onsdag är det ett 

jättekul spinningpass, är ni sugna att hänga på? Så får man med sig två stycken, då kan man 

maila ut till två till. 
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Utmaningar i form av ståutmaningar och promenadutmaningar nämndes;  

Ja, det innebär väl att jag vill försöka få med mig andra kollegor på banan. Att upptäcka att 

det är kul, att vi har ett stort utbud här. Och närområdet, man kan promenera och springa 

och så. Vi har ju haft ganska många utmaningar, ehm… Ståutmaningar, vi har haft lite, eller 

det kanske vi inte har haft, men vi har i alla fall pratat om att ha eh… Promenadutmaningar. 

På… Och lite sånt. Nu har vi ju en prova-på-olika-pass-utmaning. Och så får man väl ställa 

upp i de här loppen som sponsras… Och hänga på… Och se till att andra inspireras av att 

jag tycker det är kul. Och sprida en god anda 

Vikten vid att inspirera och utmana medarbetare lyftes fram; 

Jag tror att det ska vara att eh… Men att inspirera, att få folk att träna, främst att utnyttja 

friskvårdstimmen som vi har fått nu som permanent. Det gäller att verkligen göra aktiviteter. 

Jag tänker mer på dem som… Jag tror att det är ganska lätt att om man får en timme, så är 

det kanske främst dem som är fysisk aktiva som nyttjar den timme. Jag skulle snarare vilja ha 

att man kanske delar upp friskvårdstimmen i tre delar, eller att man kan dela upp den i två 

delar i alla fall. För att… Jag vet… Jag jobbade på försäkringskassan ett tag och då hade vi 

en försäkringsläkare som bland annat hade tränat svenska cykellandslaget och 

marathionlöpare som hade sett att… För att öka nybildningen av röda blodkroppar så krävs 

den en fysisk ansträngning på ca trettio minuter tre gånger i veckan. Så att… Kan man få dem 

som inte nyttjar friskvårdstimmen till att i alla fall gå ut och ta en promenad, två, tre gånger i 

veckan så tror jag att det skulle ge en större nytta för företaget på lång sikt, i hälsoarbetet. 

Det är väl där jag skulle vilja att vi jobbar mer med… 

Sammanfattning resultat 

Även om de flesta var överens om att hälsa innebär fysiskt såväl som psykiskt välmående, så 

definierades hälsa även i frånvaro av sjukdom och deras verksamhetsplan genomsyrar det 

biomedicinska synsättet. Detta blir i sig motsägelsefullt, då de säger en sak men gör en annan.  
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Diskussion 

I efterhand har jag insett att hälsa- och friskvårdsbegreppen borde ha definierats för 

respondenterna innan inspelningarna av intervjuerna skedde. I och med att dessa begrepp är 

svårdefinierade i samhället i stort, måste det således vara ännu svårare för personer utan 

hälsa/friskvårdsutbildning att skilja dem åt. 

 

Swedbanks försäkrings verksamhetsplan genomsyrar Medin & Alexanderssons (2000) 

biomedicinska inriktning och Balog (2005) definition av hälsa, vilket intygas av företaget mål 

med friskvårdsarbetet, ” Lägre sjuktal på medarbetare”, ”Bidra till att leva upp till målet en 

attraktivare arbetsgivare och 80 procent ska nyttja friskvårdstimmen”. Den biomedicinska 

inriktningen bekräftades till viss del under intervjuerna, då hälsa definierade som ”Hälsa är 

frånvaro av sjukdom/ fysisk aktivitet motverkar sjukdom”. En människa är vid hälsa hen inte 

innehar några sjukdomar och inte avviker från vad som anses ”normalt”.  Den sista kategorin, 

”Friskvårdsarbete är att utmana sina medarbetare med olika typer av utmaningar ” går också 

att placera in under den biomedicinska inriktningen. Fokus på Swedbank Försäkring ligger 

främst på företagets permanenta friskvårdstimme, vilket kan förklaras av samtligas 

friskvårdsombud/hälsoinspiratörer intresse för fysisk aktivitet.  Vilken tid av fysisk aktivitet 

de ägnar sig åt spelar ingen större roll, så länge deras medarbetare är i rörelse, vilket primärt 

fokuserar på den fysiska kroppen. Något som är bra att ha i åtanke är att samtliga anställda på 

Swedbank Försäkring förmodligen inte intresserar sig för fysiska aktiviteter.  

 

Deras arbetssätt blir motsägelsefullt, när samtliga friskvårdsombud/hälsoinspiratörer även 

definierar hälsa som ”Hälsa är att må bra fysiskt så väl som psykiskt” och ”Friskvårdsarbete 

är att göra saker tillsammans i en god miljö”. Dessa kategorier kan i sin tur istället kopplas till 

Medin & Alexandersson (2000) humanistiska inriktning, WHO (1998) och till viss del Brown 

(1987) definieringar av hälsa- helhetshälsan. Paralleller kan främst dras till den holistiska 

ansatsen, den ekologiska ansatsen och den salutogena ansatsen. Detta för att, hälsa under 

intervjuerna, relaterades till hur en människa har förmågan att förverkliga det som är viktigt 

för hen på fysiska, psykiska och sociala plan.  Samtidigt som verksamhetsplanen genomsyrar 

Medin & Alexandersson biomedicinska inriktningen (2000) och Balog (2005) definition, så 

genomsyrade intervjuerna Medin & Alexanderssons (2000) humanistiska inriktningen, WHO 

(1998) och Brown (1987) definition. De arbetar utifrån ett biologiskt synsätt, samtidigt som 

samtliga poängterar att helhetshälsan bör stå i fokus. Det blir på så vis relativt motsägelsefullt, 
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svårt och diffust att förstå vilket synsätt de egentligen arbetar utefter. Det kan dock förklaras i 

form av att friskvårdsombuden och hälsoinspiratörerna hade svårt att definiera sina titlar och 

därmed blev det också svårare att svara på vad deras roll egentligen innebär. Trots att 

friskvårdsombuden har verkställt en verksamhetsplan för friskvårdsarbete, så framkom det 

under intervjuerna att de inte har några speciella riktlinjer/styrdokument som de arbetar 

utefter. De kunde på så sätt arbeta efter egna önskningar och prioritera de områden de ansåg 

viktigast. En annan förklaring är att samtliga fem saknar utbildning inom hälsa/friskvård och 

att de endast har 4-5 procent av sin arbetstid till friskvårdsarbete.  

 

Vidare kan Swedbank Försäkrings hälso- och friskvårdsarbete och de fyra kategorierna från 

resultatet förenas med FHI (2014) och Josefsson (2009) utlåtande om fysisk aktivitet. Genom 

att deras medarbetare använder sig av friskvårdstimmen, bidrar det till att de kommer en bra 

bit på vägen att uppfylla FHI (2014) krav på 150 minuter fysisk aktivitet varje vecka. 

Josefsson (2009) förklarar att mycket tid spenderas på arbetsplatsen och att en stressig miljö 

kan leda till ohälsa. Genom att vara fysisk aktiv, minskar stressnivån och humöret, 

självkänslan, minnet och koncentrationen förbättras minne - vilket ökar produktiviteten på 

arbetsplatsen. Friskvårdsombuden/hälsoinspiratörerna anser att fysisk aktivitet ökar 

effektiviteten på arbetsplatsen och leder till friskare medarbetare. Fysisk aktivitet kan i sin tur, 

bidra till hälsa, utifrån den biomedicinska inriktningen, vilket Swedbank Försäkrings 

friskvårdsombud och hälsoinspiratörer bekräftar. 

 

Swedbanks Försäkrings hälso- och friskvårdsarbete går att koppla ihop med ovan nämnda 

teorier om hälsa, så går det att dra kopplingar till Brülde (2003) och begreppet om livskvalitet 

att förena med företagets hälso- och friskvårdsarbete. I och med att mycket tid av ens liv 

spenderas på arbetsplatsen, är det en arena som är värd att studera utefter individens 

önskningar, normer och värderingar. När det gäller livskvalitet, gäller det att finna en mening 

med livet, vilka tillstånd eller händelser som betyder något. Samtliga teorier om livskvalitet 

går att sammankoppla och utveckla i linje med hälso- och friskvårdsarbete. Det är centralt att 

deras medarbetare trivs på arbetsplatsen och att upplevelserna på arbetsplatsen är behagliga, 

att hedonismen uppfylls. Det är också angeläget att följa önskeuppfyllelsetoerin, 

medarbetarnas önskningar på arbetsplatsen, för att på så sätt kan arbetet effektiviseras. På 

många arbetsplatser arbetar man i team med nära relationer till sina medarbetare, vilket kräver 

att man kan kommunicera för att komma framåt, den objektivistiska pluralismen bör 
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uppfyllas. Den sista teorin, en blandad teori av lyckokaraktär, är viktigt för att deras 

medarbetare bör känna att deras upplevelser i nuet bör tas på allvar, att individen i fråga 

känner sig uppskattad.  

 

Hälsa, friskvård, fysisk aktivitet och livskvalitet har ett nära och viktigt samband för varje 

enskild individ i livet, så även på arbetsplatsen där mycket tid spenderas. Begreppen påverkar 

varandra i olika riktningar och är viktigt för individens egenvärde och investeringsvärde 

(Engström, 2009). Det vill säga, det är viktigt att investera i medarbetarnas välmående, både 

ur ett medicinskt och ett humanistiskt synsätt.  

 

Genom att utveckla sitt befintliga hälso- och friskvårdsarbete och samtidigt ta hjälp av 

organisationer/företag som arbetar med företagshälsovård (2012) kan Swedbank förbättra sitt 

hälso- och friskvårdsarbete ytterligare.  Under intervjuerna framkom det att de tidigare haft en 

egen företagshälsa. Den drogs dock in, då företaget inte hade resurser att behålla den. 

Swedbank Försäkring har heller inte tillgång till företagssköterskor, beteendevetare, läkare, 

ergonomer eller hälsovetare, vilket företagshälsovården vill (M. Swanström, personlig 

kommunikation, april, 2014). En satsning på företagshälsovård och utbildade personer inom 

hälso- och friskvårdsområdet skulle utveckla dagens befintliga arbete i rätt riktning.  

 

Att arbeta med hälsa, fysisk aktivitet, livskvalitet och företagshälsovård kan förbättra 

Swedbank Försäkring befintliga hälso- och friskvårdsarbete. För att jämföra med Tyron 

(2014) uttalande; Friskare medarbetare leder till effektivare arbete och kostar samhället 

mindre pengar. Vilket företag vill inte det? 
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Slutsatser 

Hälso- och friskvårsområdet är utbrett område och det finns många olika arbetssätt. Swedbank 

Försäkring har idag en verksamhetsplan som genomsyras av det biomedicinska synsättet där 

fokus i första hand ligger på friskvårdstimmen. De ordnar främst fysiska aktiviteter och 

mindre aktiviteter som fokuserar på helhetshälsan. Under intervjuerna framkom det dock att 

samtliga tycker att helhetshälsan är viktig, men att de ändå lägger mindre fokus på det. Detta 

kan dock bero på att ingen av friskvårdsombuden eller hälsoinspiratörerna har någon 

utbildning inom hälso- och friskvårdsområdet samtidigt som de endast har 4-5% av deras 

arbetstid till friskvårdsarbete. 
 

Viktiga uppslag Swedbank Försäkring kan ta med sig är att hälso- och friskvårdsarbete är ett 

viktigt element på arbetsplatsen som ständigt expanderas. Det handlar inte bara om företaget i 

stort, utan varje enskild individs helhethälsa. Förslag inför framtiden är att fokusera mer på 

den mentala delen av hälso- och friskvårdsarbete, utöka arbetstiden för hälso- och 

friskvårdsarbete, ta hjälp av den företagshälsovård som finns kvar och rekrytera personer med 

relevant utbildning.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Detta är en relativt liten studie där alla intressanta områden inte kunnat studeras. Förslag på 

fortsatt forskning är att studera handläggarnas syn på friskvårdsarbetet- hur de upplever 

dagens friskvårdsarbete och vad som skulle kunna göras för att förbättra det befintliga arbetet. 

Friskvårdsarbetet kan då utvecklas och fokusera mer på handläggarna och den enskilda 

individen.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide och teman 

Inledande frågor 

*Berätta gärna litegrann om dig själv och vad du arbetar med utöver att du är 

friskvårdsombud/hälsoinspiratör. 

* Är du själv intresserad av hälsa/friskvård? Utövar du någon fysisk aktivitet?  

* Om du är fysisk aktiv på fritiden; Är detta något som inspirerar dig i ditt arbete? Hur? 

 - Är det viktigt att kunna använda sitt intresse i sitt arbete? 

Friskvårds(arbete) 

* Varför blev du utvald till friskvårdsombud/hälsoinspiratör? 

* Hur kommer det sig att du arbetar som friskvårdsombud/hälsoinspiratör? 

* Vad innebär det att vara friskvårdsombud/hälsoinspiratör på försäkringsbolaget? 

* Vad tror du gör dig till en/ett bra friskvårdsombud/hälsoinspiratör? Har du några speciella 

egenskaper eller färdigheter? 

* Friskvårdspeng/friskvårdstimme? Hur arbetar du med det? 

* Finns det något du saknar vad gäller friskvårdsutbudet? Finns det något du skulle vilja 

utveckla i det befintliga friskvårdsutbudet? 

* Hur är gensvaret bland de anställda vad gäller arbetet med friskvård? 

* Har ni avsett tid till att arbeta med friskvårdsarbete? Finns det något ni skulle vilja förändra 

vad gäller det? På vilket sätt i så fall skulle förändringen ske? (Arbetskategorier) 

* Finns det uttalande sjukdomar (medicinska, psykiska) på bolaget?   

Hälsa 

* Vad är hälsa för dig?  

* Hur arbetar du för att hålla de anställda ska må bra och trivas på arbetsplatsen?  

* Hur påverkar din hälsosyn ditt sätt att arbeta med friskvård på försäkringsbolaget? 

* Har ni några riktlinjer ni arbetar efter när det gäller friskvård/hälsa? 

* Hur ser du på samspelet mellan hälsa/friskvård? Hur skulle ett sådant samspel kunna 

utvecklas? 
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Avslutande frågor 

* Vad har du för mål med din roll som friskvårdsombud/friskvårdsinspiratör? 
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