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Sammanfattning  
 

Bakgrund: Folkhälsa berör många samhällsområden och därför är det av vikt att Sverige 

arbetar med individens hälsa genom de elva folkhälsoområden. Hälsa ses inte längre bara 

som ett mål utan även som en resurs. Därför arbetar samhället med individens hälsa ur ett 

salutogent perspektiv, vad kan bevara eller förbättra individers hälsa.   

 

Syftet: Syftet med denna studie är att ta reda på vad personalen på ett äldreboende har för 

uppfattningar om hälsa, och även studera hur hälsan sägs påverka deras arbetsförmåga. 

Dessutom studeras personalens uppfattningar av den friskvårdsersättning arbetsgivaren 

erbjuder dem   

 

Material och Metod: En kvalitativ metod användes för att kunna få fram resultat från åtta 

stycken intervjuer med anställda inom vården i Skåne. Intervjuerna transkriberades och 

analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.  

 

Resultat: Intervjupersonerna uttrycker att för dem är hälsa att få må bra och vara frisk. 

Intervjupersonernas hälsa påverkar arbetsförmågan och privatlivet. Friskvårdsersättningen 

är en bra förmån från arbetsgivaren och det finns något för alla intervjupersoners intresse.     

 

Konklusion: Friskvårdsersättning som arbetsplatser erbjuder anställda idag är på individ 

nivå, det är individen själv som får engagera sig i att finna sitt intresse i träning och 

välbefinnande. Att det kan finnas något som alla har intresse för inom 

friskvårdsersättningen anser jag är en god väg till en friskare arbetsplats. Individer vill 

vara självbestämmande och då kan det inte tvingas på något som det inte finns intresse 

för.      

  

 

 

Nyckelord: anställd, arbetsförmåga, friskvård, hälsa        

 

 



Dissertation, in partial fulfilment of the requirements for a Bachelor`s degree in Health 

Promotion and Education, Kristianstad University.  
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ability to work    

Supervisor: B. S   

         

Abstract 
 

Background: Public health is a concern of many important areas of society and it`s important 

that Sweden works with the health of the individual through the eleven public health areas. 

Health isn`t longer only a objective but even a resource. That`s why the society works with 

the health of the individual through a salutogenic perspective, about what can preserve or 

enhance the health of the individual.  

Aim: The aim of this study is to find out what the staff at a nursing home has views of what 

health can bring, and also study how health affects their ability to work. Also to study the 

employee`s apprehension of the wellness reimbursement that employer offers them.   

Material and Method: A qualitative method was used to obtain results from eight interviews 

with health care workers in Skåne. Interviews were transcribed and analyzed using content 

analysis.   

Results: For the interview person’s health means to feel good and be healthy. The health of 

the individual affects the ability to work and personal life. The wellness reimbursement is a 

good benefit from the employee and there is something for the interest of interview persons.      

 

Conclusion: The wellness reimbursement that the workplace offers to the employees today is 

at an individual level, it is up to the person himself to engage and find interest to training and 

well- being. That there is something for anybody who has interest for wellness reimbursement 

is in my opinion a good way to a healthier workplace. The individual wants to be self-

determinant and can therefore not be forced to something they have no interest in.      

 

 Keywords: employee, health, wellness, work-ability          



Förord 
 

Tanken och idén med mitt val av ämne till examensarbetet dök upp på grund av att hälsa 

är så individuellt och att hälsa kan ha så stor betydelse för hur vi har det i vår vardag, och 

på vår arbetsplats. Tidigare forskning, till exempel forskning om hur fysisk aktivitet kan 

påverka arbetsförmågan, har tagit upp mycket om hälsa på arbetsplatsen och 

hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen. Jag vill lyfta fram detta än en gång men även ta 

in användningen av friskvårdsersättning och hur hälsan kan påverka arbetsförmågan.     

 

Jag vill tacka de anställda och arbetsgivaren på arbetsplatsen i nordvästra Skåne där jag 

fick möjligheten att utföra min empiriska studie. Under examensarbetets gång har hjälp 

från en del människor tagit mig igenom detta svettiga och tunga skrivande och sökandet 

efter vetenskapliga artiklar, jag vill ge dessa människor ett tack. Ett stort tack till min 

handledare Bengt Selghed och biträdande handledare Ingemar Andersson.    

 

Kristianstad, vårterminen 2013   

 

Jennie Gran  
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1. Bakgrund  
 

Hälsan i relation till arbete har under de närmaste åren varit betydelsefull med tanken på hur 

stor del av vår tid vi tillbringar på vår arbetsplats. WHO:s definition av hälsa ”Hälsa är ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaron av 

sjukdom eller handikapp” (World Health Organisation, 2012, s. 6 på Health Systems 

Strengthening Glossary). Definitionen myntades år 1948 och används än idag när det talas om 

hälsa på individnivå. Individens hälsa bestäms av olika faktorer som till exempel arv, miljö, 

livsstil, kultur och arbete (Ewles & Simnett, 2005).           

 

”Människors egna erfarenheter av hälsa handlar om att: 

 känna sig vital och full av energi 

 ha goda sociala relationer 

 uppleva en känsla av kontroll över det egna livet och livsvillkoren 

 vara i stånd att göra saker som man tycker om 

  uppleva en känsla av meningsfullhet i tillvaron 

 ha god kontakt med det omgivande samhället” (Olson, H.E. (2004: 38). Den 

lekande arbetaren, s. 21, Statens Folkhälsoinstitut)   
 

Hälsan ses inte längre som bara ett mål utan även som en tillgång och resurs, som gör det 

möjligt för individen att fungera i olika sammanhang. Hanson (2004) beskriver hälsan som 

resurs och tillgång genom att nämna funktionsförmåga och då syftar författaren på att en 

individs funktionsförmåga ser till att individen klarar av vardagen och att individen har ett bra 

liv. Vidare menar författaren att individens mål och ambitioner är två faktorer som avgör hur 

denne bedömer sin hälsa. Hanson (2004) talar om individens hälsa som antingen frisk eller 

sjuk eller som ett kontinuum där individen befinner sig mellan hälsa och ohälsa.  

Antonovsky (1979) använder sig av ett salutogent och ett patogent sätt att beskriva hälsa. 

Patogenes innebär att individen tar reda på orsaken till sin ohälsa. Salutogenes beskriver hur 

individen kan förbättra sin hälsa. Eftersom arbetsplatser arbetar med att bevara det friska och 

se till så att de anställda har en god hälsa så är ett hälsofrämjande arbete ett bra sätt att bevara 

hälsan.         
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Inom Statens Folkhälsoinstitut arbetar man utifrån elva folkhälsoområden. Målområde 

nummer 4, Hälsa i arbetslivet och målområde nummer 9, Fysisk aktivitet berörs i detta arbete. 

I målområde 4 är individens arbetsliv och familjeliv i fokus. Arbetsmiljön ska vara god, och 

arbetsgivaren ska tillsammans med de anställda arbeta utifrån Arbetsmiljölagen och sträva 

efter en hälsosam arbetsplats. Individen ska känna sig delaktig och ha inflytande över sitt 

arbete och sin arbetssituation. I målområde 9 uttrycks strävan att individen utför mer fysisk 

aktivitet, både på arbetsplatsen och på fritiden (Statens folkhälsoinstitut, 2001).   

Ohälsan har ökat och medfört att fler individer har sjukfrånvaro. I Sverige är rygg- och 

nackbesvär den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro. Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (2003) har värderat samhällets kostnader för rygg- och nackbesvär till cirka 30 

miljarder kronor år 1995 (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2003).       

I Arbetsmiljöverkets rapport, om vad som skapar arbetsorsakade besvär, visar statistiken att 

var femte person som arbetar har någon gång haft kroppsliga besvär som kommer från arbetet 

de utför. Besvären kan vara fysiska men även komma från stress och psykiska påfrestningar. 

Av individer som uppgett att de haft arbetsorsakade besvär har 29 procent av kvinnorna och 

27 procent av männen även varit sjukfrånvarande på grund av besvären. Både kvinnor och 

män rapporterade att de vanligaste arbetsorsakade besvären kom från tunga lyft och stress. 

Det resulterar i besvär i nacke, rygg och armar (Arbetsmiljöverket, 2001).       

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren det största ansvaret för att se till att arbetsmiljön är 

bra på arbetsplatsen. Även de anställda ska se till att arbetsplatsen har en god arbetsmiljö.  

 

Arbetsmiljölagen säger:   

”Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god 

arbetsmiljö” (SFS 1977: 1160, Kapitel 3 – Allmänna skyldigheter, 1a§)”  

För att öka hälsan inom arbetssektorn har fler arbetsplatser infört hälsofrämjande arbete. Att 

satsa på friskvård på och utanför arbetet är ett alternativ, till exempel att erbjuda anställda 

friskvårdsersättning. Friskvårdsersättningen är skattefri för arbetsgivaren och erbjuds alla 

anställda. Friskvårdsersättningen kan användas exempelvis till spinning och styrketräning 

eller till massage och kiropraktik (Skatteverket, 2012). Friskvårdssatsning inriktas dels på de 

individer som redan har goda hälsovanor och dels mot dem som har dåliga hälsovanor.  

Utifrån information om att ohälsan ökar i samhället inriktar sig fler arbetsplatser på att arbeta 

för en friskare hälsa hos individen. Dels så inriktas arbete kring arbetsmiljön men även en del 

på individens hälsa. Men det är bara individen själv som kan påverka den egna hälsan.     
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2. Begreppsdefinitioner   
 

2.1 Arbetsförmåga  
 

Arbetsförmågan kan delas in i fysisk, psykisk och social arbetsförmåga. Med den fysiska 

arbetsförmågan, som kan innebära tunga lyft och spring i trappor, menas hur väl en individ 

har förmåga att utföra tunga lyft och spring i trappor. Psykisk arbetsförmåga har med hur 

arbetsmiljön är runt omkring individen på arbetsplatsen, är den bra eller dålig. Faktorer som 

kan påverka den psykiska arbetsförmågan är arbetsbelastning, arbetskolleger och chefer. Med 

social arbetsförmåga avses hur delaktig individen är i sociala aktiviteter som sker runt 

omkring individen (Sveriges kommuner och Landsting, 2006).       

2.2 Hälsofrämjande på arbetsplatser 
 

Hälsofrämjande insatser på arbetsplats översätts på engelska med ”Workplace health 

promotion”. Redan på åttiotalet utfördes studier om hälsofrämjande inom arbetsplatser. Det 

var nordamerikanska forskare som utförde studier kring rökning, motion och stress 

(Thomsson & Menckel, 1997). I Sverige används oftast begrepp som friskvård eller 

psykosocialt arbetsmiljöarbete när det talas om hälsofrämjande på arbetsplats. Prevent, (1997) 

beskriver hälsofrämjande på arbetsplats så här:  

”Hälsofrämjande på arbetsplatser syftar till att möjliggöra för arbetande 

människor att utveckla en god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden” (Vad 

är hälsofrämjande på arbetsplatser? – ett svenskt perspektiv, s. 9. Prevent, 

19997).              

3. Litteraturgenomgång 

 

I litteraturgenomgången redovisas kunskapsläget inom arbetshälsa och användandet av 

friskvård på arbetsplatser. 

3.1 Arbete och Hälsa 

 
Arbetet kan påverka hälsan på en rad olika sätt, dels kan arbetet ge mer energi till att klara av 

vardagen och dels kan arbete i sig vara till hjälp för att bevara individens hälsa. Bringsèn, 

Ejlertsson, Andersson och Troein (2010) har i sin artikel undersökt vilka arbetsplatsrelaterade 

faktorer som är relevanta för att främja hälsan hos vårdpersonal. Arbetsplatsen ska 

kännetecknas av en god atmosfär och de anställda ska känna att de kan vara sig själva. 

Arbetsuppgifterna ska vara tillfredsställande och lärandet ska vara en del av 

arbetsuppgifterna. Arbetsgruppen ska känna att alla anställda ingår i ett team och att alla 
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hjälps åt. Yrket som vårdpersonal handlar mycket om att vårda och ta hand om, och det i sig 

kan göra att vårdpersonal mår bra (Bringsèn et. al, 2010).        

 

3.2 Hälsa och arbetsförmåga  

 
När det talas om arbetsförmåga kan vi föreställa oss ett hus där bottenvåningen utgör den 

fysiska och psykiska funktionsförmågan, som tillsammans bildar arbetsförmågan. Den andra 

våningen består av individens kunskaper inom yrket, och kunskaperna måste ständigt förnyas 

inom yrket. Tredje våningen av huset består av individens motivation och värderingar, är 

arbetet roligt och givande blir därmed arbetsförmågan lättare. Den fjärde och sista våningen 

består av arbetsplatsen i sin helhet med organisation och arbetsmiljö. Fungerar organisationen 

och arbetsmiljön så kan det bli en bra arbetsförmåga på arbetsplatsen också 

(Arbetshälsoinstitutet, 2012).  

   

Som framförs är arbetsförmåga ett sammansatt begrepp och det finns olika faktorer som kan 

påverka arbetsförmågan. En dålig arbetsmiljö kan skapa en negativ arbetsförmåga hos 

individen. Clausen, Nielsen, Carneiro- Gomes och Borg (2012) har undersökt sambandet 

mellan psykosociala arbetskrav, arbetsresurser och sjukfrånvaro och kommit fram till att 

anställda som upplever inflytande, medverkan i ledarskap och teamarbete har mindre 

sjukfrånvaro. Vidare menar författarna att skillnaden mellan lågt och högt inflytande på 

arbetsuppgifterna spelar roll i utvecklandet av sjukfrånvaro.    

Det finns könsskillnader mellan hälsa och arbetsförmåga och det sägs att kvinnor i regel är 

mer utsatt för sämre hälsa än män, och har därmed sämre arbetsförmåga. Kvinnor har i regel 

yrken där tunga lyft och sämre arbetsställningar förekommer. Men även belastningen i 

hemmet där kvinnor i regel tar större ansvar, kan göra att arbetsförmågan blir sämre. Detta 

påstående förstärks av Sandmark (2007) som påpekar att kvinnor har högre sjukfrånvaro än 

män på arbetsplatser och detta kan bero på att kvinnor tar större ansvar i hemmet och för 

familjen. Vidare menar författaren att kvinnor rapporterar i större utsträckning att deras arbete 

är mer fysiskt och psykiskt krävande. För kvinnor är den psykosociala arbetsmiljön det 

viktigaste på en arbetsplats. Vanligaste orsaken till sjukfrånvaro bland kvinnor är nacke - och 

ryggsmärtor och utmattningssyndrom. Det som även kan påverka sjukfrånvaron och 

arbetsförmågan är hur många procent de anställda arbetar. Deltidsanställda har högre 

sjukfrånvaro än andra anställda (Sandmark, 2007).          

Idag krävs det att vi arbetar långt upp i åldern, och individer stannar många år på samma 

arbetsplats. Burdorf och Jansen (2006) har analyserat både effekterna av riskfaktorer i arbetet, 

speciellt fysiska, och förekomsten av smärtor i rygg och sambandet mellan långvarig 

arbetsbelastning, sjukfrånvaro och arbetsförmågan. Arbetsbelastningar i form av tunga lyft 

och arbetsställningar kan ge upphov till smärtor i ryggen. Detta kan i sin tur ge upphov till 

långvarig sjukfrånvaro. Vidare menar författarna att ålder och arbetsbelastning spelar roll, ju 

äldre de anställda är desto större är risken för att utveckla sjukfrånvaro av arbetsbelastning 

(Burdorf & Jansen, 2006). I en finsk studie, vars syfte att undersöka vilka faktorer som kan 

förebygga arbetsförmågan bland äldre anställda, visade det sig att god arbetsförmåga kan 

spegla sig i arbetskrav och arbetsmiljön. Men även en god arbetsorganisation med en bra chef 

var viktigt för arbetsförmågan. Författarna menar att en bra arbetsförmåga speglar sig i 

effektivare anställda, så även relationen mellan arbete och fritid (Tuomi, Huuhtanen, Nykiri & 

Ilmarinen, 2001).     
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3.3 Friskvård och hälsa  
 

För att minska ohälsan i samhället, och speciellt då inom arbetslivet arbetar samhället med 

”health promotion”, det vill säga hälsofrämjande arbete. WHO definierar ”health promotion” 

med orden:      

” Health promotion is the process of enabling people to increase control over, 

and to improve, their health. It moves beyond a focus on individual behaviour 

towards a wide range of social and environmental interventions” (World Health 

Organisation, 2012, s.1 WHO.se health promotion)           

Inom arbetsplatser talas det om ”workplace health promotion” då hälsoarbetet inriktas mot 

både organisationen och mot anställda. Då kan arbetet fokuseras kring individens 

beteendeförändringar och arbetsmiljön. Tre kategorier kan beskriva vad ett hälsofrämjande 

arbete kan omfatta på en arbetsplats:    

1. Hälsorelaterade program såsom att sluta röka och fysisk aktivitet på och efter arbetstid 

2. Hälsorelaterad policy som innefattar arbetsmiljö  

3. Omgivningssupport i form av stöd från arbetskamrater, familj och chef (Center for 

disease control and prevention, 2012) 

Exempel på hälsofrämjande insatser på arbetsplatser är att erbjuda anställda friskvård, i form 

av träning utanför och på arbetsplatsen. Att individer tränar och håller sig i form beror på 

många olika anledningar. Studier som Gebhardt och Crump (1990) har genomfört inom 

friskvård och anställdas hälsa, visar att friskvård på arbetsplatser är bra för de anställda och att 

orsaken till att arbetsplatser inför friskvårdsprogram är för att minska sjukfrånvaron, öka 

produktiviteten och förändra hälsobeteendet hos individen. Vidare kan det påpekas att detta 

stöds av en annan artikel, Harris och Wattles (2003), vars syfte att utvärdera relationen mellan 

varierande friskvård och de anställdas uppfattningar om tillfredsställelsen med arbetet och 

deras egen frånvaro, där författarna menar att regelbunden fysisk aktivitet hjälper individen att 

vara mer produktiv på arbetsplatsen. Tillfredsställelsen med arbetet och arbetsuppgifterna var 

hög bland deltagarna i studien. Författarna hävdar att träning kan kopplas samman med 

avslappning på arbetet, koncentrationen på arbetet och kvaliteten på utförandet av 

arbetsuppgifterna (Harris & Wattles, 2003). 

Inte bara sjukfrånvaron minskar genom ett hälsofrämjande arbete på en arbetsplats utan även 

pengar sparas och hälsan blir bättre hos individen.  I en studie som är gjord av Saleh, 

Alameddine, Hill, Beuhler-Darney och Morgan (2010) beskrivs att såväl kostnads- och 

hälsoeffekterna har visats vara positiva genom friskvårdsprogram på arbetsplatsen. 

Friskvårdsprogrammet påverkar inte bara viktnedgång och kolesterolminskning utan hälsan 

blir bättre hos individen och kostnaden för sjukfrånvaron minskar. Friskvård på arbetsplatsen 

är en viktig del för kommunen, de anställda och ekonomin (Saleh et. al, 2010). Vidare menar 

Olson och Chaney (2009), som undersöker hinder för att medverka i friskvårdsprogram, att tid 

och ekonomi är två av de största hindren och bortförklaringarna hos individen när det gäller 

att delta i friskvårdsprogram på arbetsplatsen. Det viktigaste påpekar författarna är att de 

anställda har motivation till att delta i friskvården arbetsplatsen erbjuder. Det har visat sig att 

kvinnor och män har olika intressen för vilka friskvårdsprogram de väljer att delta i. Män är 

mer för mat och näring medan kvinnor är mer för träning och stressförebyggande program. 

Hinder för att delta i friskvårdsprogram kan även finnas i den omgivande miljön och kan även 
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spela roll i hur och var individer bor i förhållande till träningscenter. Detta påpekar Ewing 

(2005) i sin artikel som menar att, förutom de individuella faktorerna såsom det genetiska, 

socioekonomiska och sociala, påverkar även miljöfaktorer huruvida individen är fysiskt aktiv 

eller inte. Till exempel om individen har tillgång till skog och mark i närheten, eller 

träningscenter finns möjlighet till träning och aktivitet vilket har positiva hälsoeffekter.  

Flera studier har visat på att regelbunden fysisk aktvitet är bra för att motverka sjukdom och 

för tidig död (O’ Dougherty, Kurzer & Schmitz, 2010). Majoriteten av dagens ungdomar är 

fysiskt inaktiva och även om faktorer såsom socioekonomiska förhållanden och miljö spelar 

roll är det viktigt att undersöka varför unga kvinnors motivation till fysisk aktivitet skiftar 

över tid. Syftet med studien var att få en djupare förståelse av orsaken till unga kvinnors 

skiftande motivation till fysisk aktivitet, först genom en intervention och sen genom en 

träningsdagbok. Studien som är gjord av O’ Dougherty, Kurzer och Schmitz, (2010) fick 

fram, att bli utvald att delta i en studie som denna, kan var en ”push” till att fortsätta att vara 

fysiskt aktiv. För några av individerna var den fysiska träningen redan en rutin i vardagen. 

Motivationen, som kan skifta över tiden, till att vara fysiskt aktiv ligger i att bevara hälsan, gå 

ner i vikt och för att må bättre menar författarna. Ingledew och Markland (2008) undersöker 

om motivation för deltagande i fysisk aktivitet. Motivation till fysisk aktivitet är att först och 

främst få en positiv hälsa, förebygga ohälsa och att den fysiska aktiviteten är 

stressreducerande. Motivationen kan även skifta hos individen och många individer behöver 

ett mål för att börja träna, men individer behöver kanske även hjälp med motivationen från 

omgivande miljöer till att börja träna anser författaren.    

Andra exempel på hälsofrämjande arbete som har utförts på olika arbetsplatser är att 

förebygga stress och att få individer som röker att minska eller rent av att sluta röka. Stress 

uppstår när individen känner höga krav och låg självkänsla. Inom arbetsplatsen är det den 

psykosociala arbetsmiljön som har en stor påverkan på om individen utvecklar stress eller 

inte. Stress kan förebyggas på olika sätt, ett sätt som är ganska nytt är mindfulness. 

Mindfulness är en uråldrig meditationsmetod som använts av buddismen i många år och som 

sägs hjälpa till med att minska stress genom att få individen till att leva i nuet och minska på 

alla krav. Genom att meditera kan individen uppnå medveten närvaro och se orsak och verkan 

(Ulin & Kokås- Sörgård, 2011). Vidare menar Ulin och Kokås- Sörgård (2011) i sin studie att 

stress kan hanteras genom ett mindfulness program som går ut på att träffas i grupp åtta 

gånger och utöver det tillbringa en dag tillsammans i tystnad. Efter programmet visade 

deltagarna en signifikant bättre stresshantering än innan programmet. Målet med detta 

stressprogram var att individen skulle återfå eller bevara en god hälsa (Ulin & Kokås- 

Sörgård, 2011). Tobaks prevention inom arbetsplatsen har varit många, dels har det införts en 

rökfri arbetsplats och dels finns det olika möjligheter för anställda att medverka i att sluta -

röka program. Syftet med tobaks prevention har att göra med att ingen ska mot sin vilja 

utsättas för tobaksrök. Samtidigt som rökfri arbetsplats har införts är det viktigt att 

arbetsplatsen erbjuder stöd och hjälp med att sluta med tobak. Forskning visar att fyra till sex 

procent av de anställda slutar röka och de som inte slutar röka drar ner sin konsumtion med tio 

procent (Fichtenberg & Glantz, 2002). Dessutom sparas pengar av att införa rökfri arbetsplats, 

beräkningar visar att rökpauser och sjukdagar beräknas kosta arbetsgivaren 45 000 kronor per 

år. För att kunna lyckas med en rökfri arbetsplats krävs mål, delmål och utvärderingar. År 

2010 var där 134 av landets 290 kommuner som hade infört rökfri arbetsplats. Kommuner kan 

erbjuda sina anställda att sluta röka dels genom sluta röka program och dels få hjälp av 

företagshälsovården, som sätter in professionella personer på att hjälpa de anställda. Sluta 

röka program innebär att den anställde hjälper sig själv av sluta, dels genom en 
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självhjälpsbok, dels genom telefonstöd (sluta röka linjen) och dels genom läkemedel som drar 

ner röksuget (Statens Folkhälsoinstitut, 2010).          

För att kunna uppnå en bra medverkan i hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen krävs det 

olika metoder och utvärderingar för att få de anställda till att fortsätta vara aktiva. Först och 

främst är screening ett bra sätt att börja motivera de anställda till aktivitet. Screening går ut på 

att undersöka vilka individer som är i riskzonen för att utveckla till exempel hjärt- och kärl 

sjukdom (Rost, Connell, Schechtman, Barzilai & Fisher, 1990). Eftersom individen då får 

resultat på svart och vitt så kanske det motiverar individen till att bli mer fysiskt aktiv.  

Därefter kan det vara bra att sätta upp mål, delmål och resultat för det hälsofrämjande arbete. 

Mål, delmål och resultat ska sedan utvärderas och redovisas för alla anställda för att de ska 

känna sig delaktiga. Utvärderingen utför arbetsplatsen för att undersöka effekten av det 

hälsofrämjande arbetet och det finns en rad olika sätt att utvärdera ett hälsofrämjande arbete, 

exempel är genom intervjuer, enkäter och diskussions grupper (The health communication 

unit, 2005).  

3.4 Arbete och Fritid  

 
För att kunna skapa en god hälsa och återhämtning hos individer som arbetar krävs det en god 

balans mellan arbetsliv och fritid. Ett liv i balans är relaterat till hälsa och välbefinnande. 

Sociala medier och samhället talar idag om något som på engelska kallas för ”work- life 

balance” eller ”livsbalansen” som översättning, där individer ska ha tid till både arbete och 

fritid. I en studie som Wagman, Björklund, Håkansson, Jacobsson och Falkmer (2011) har 

genomfört och där syftet att ta reda på uppfattningen om livsbalansen bland arbetande 

individer, menade författarna att arbete och fritid kunde påverka varandra antingen negativt 

eller positivt, till exempel problem i privatlivet kunde påverka arbetet. Tiden individer har 

efter arbetsdagen är viktig och därför ska individen inte ”trycka” in så mycket aktiviteter 

påpekar författarna. Individer ska ha tid till nöjen som tillfredsställer deras behov. Känslan av 

att kunna göra saker helt oplanerat eller att göra saker utan orsak än att det är kul eller 

intressant, är en annan strategi för att få livsbalans menar författarna (Wagman et. al, 2011). 

Vidare hävdar några andra författare, Gröpel och Kuhl (2009), som har genomfört en studie 

som syftade på att hypotetiskt testa om tillräcklig mängd fritid ökar välbefinnandet mellan 

studenter och arbetande kvinnor och män, att kvinnor rapporterade högre välbefinnande än 

män oberoende på om de var studenter eller arbetande kvinnor. Detta menar författarna kan 

bero på stressrespons och skillnaden i socialisation mellan män och kvinnor. Arbetande 

individer och studenter har likartad work-life balance och välbefinnande, kanske beror det på 

att studenter även skiljer mellan arbete och fritid. Det vill säga skola mellan vissa tider på 

dygnet och sen fritid. Studien visade även att ju mer tid till fritid, familj och intressen desto 

större välbefinnande hos individen (Gröpel & Kuhl, 2009).                      
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4. Problemformulering 
 

Studier, som är beskrivna i bakgrunden, menar att ohälsan ökat i samhället, inte minst inom 

arbetsplatser. För att kunna påverka hälsan hos de anställda och även förbättra den har fler 

arbetsplatser börjat fokusera på vad det är som kan bevara hälsan hos de anställda. Inte minst 

kan den fysiska hälsan förbättras och bevaras genom en del hälsofrämjande insatser på 

friskvård av olika slag. Den mest vanligaste hälsofrämjande insats som arbetsplatser erbjuder 

anställda idag är friskvårdsersättning, det vill säga en peng att använda till friskvård. Hur 

motiveras de anställda till att använda sig av friskvårdsersättningen? Vilka motiverade 

förhinder finns att de anställda inte använder sig av friskvårdsersättningen?         

5. Teoretisk utgångspunkt 
 

Den teoretiska utgångspunkten är motivationsteori, vars innebörd är det som motiverar 

individen till att göra det den gör. 

Motivation kan ses som ett behov som först och främst är biologiskt och detta behov bildar ett 

beteende som berör belöning eller bestraffning (Deci & Ryan, 2008). Maslow (1943) menar 

att en individs beteende alltid är motiverat, biologiskt och situationsbaserat. Vidare finns där 

tre aspekter inom motivationsteori: inre, yttre och amotivation.   

5.1 Inre motivation  
 

Inre motivation utgår från individens personliga utveckling och lärande (Deci, Vansteenkiste 

& Lens, 2006). För att främja den inre motivationen behövs det stödjande miljöer i form av 

vänner och familj (Deci, 1972). Inre motivation till skillnad från den yttre handlar inte om den 

materialistiska belöningen utan den handlar om det själsliga och vad som är bra för individens 

inre välbefinnande. Den inre motivationen styrs av självbestämmande, det vill säga att 

motivationen till att göra något måste komma från individen själv. Självbestämmande innebär 

att individen gör något som individen känner sig säker på och har kunskaper om (Ryan & 

Deci 2000).    

5.2 Yttre motivation 
 

Yttre motivation byggs upp av stimuli i individens omgivning, i form av ett belöningssystem. 

Deci (1972) hävdar att ju mer det belönas desto mer påverkas den inre motivationen, både 

positivt och negativt. Yttre motivation är då individen gör något och får någon sorts belöning 

för att uppnå ett visst mål (Deci, 1972). Den yttre motivationen kan främja den inre 

motivationen och få individen att fortsätta med en uppgift eller en aktivitet. Yttre motivation 

kan påverka den inre motivationen i ett främjande syfte, vilket skapar ett hållbart inre 

välbefinnande (Ryan & Deci, 2000).     
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5.3 Amotivation 

 
Då en individ inte känner sig tillräckligt kompetent eller då individen inte tror sig känna en 

tillfredsställelse med en handling, kan känslan av amotivation uppstå. Vid amotivation finns 

varken inre eller yttre motivation (Deci & Ryan, 2000). Individer som vill utföra en fysisk 

aktivitet och inte känner sig tillräckligt kompetent för uppgiften kan få en känsla av 

amotivation. Intresse för den fysiska aktiviteten kan också saknas, och då deltar helt enkelt 

inte individen. Psykologiskt finns det tre faktorer som kan påverka en individs deltagande i 

aktivitet:  

1. Kompetens, har individen tillräcklig kunskap om aktiviteten   

2. Självständighet, självbestämmande  

3. Tillhörighet och samband till aktiviteten (Deci, Williams, Patrick & Ryan, 2009).    
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6. Syfte 
 

Syftet med denna studie är att ta reda på vad personalen på ett äldreboende har för 

uppfattningar om hälsa, och även studera hur hälsan sägs påverka deras arbetsförmåga. 

Dessutom studeras personalens uppfattningar av den friskvårdsersättning arbetsgivaren 

erbjuder dem   

  

Frågeställningar: 

1. Vilka uppfattningar uttrycker personalen om begreppet hälsa? 

2. Hur uttrycker sig personalen om vad som påverkar deras hälsa? 

3. Vad anser personalen påverkar deras arbetsförmåga?  

4. Vilka uppfattningar har personalen om friskvårdsersättningen? 

5. Vad säger personalen om hur de använder sig av friskvårdsersättningen?   

 

7. Material och metod 

 
Den kvalitativa metoden används då en studie ska undersöka erfarenheter och kunskaper 

individer har om det som ska studeras. Frågorna som kan ställas vid kvalitativ metod är av 

olika slag, i denna studie användes semistrukturerade frågor då intervjupersoner svara på 

frågor som berör ett specifikt ämne och då deltagaren i studien har kunskaper och erfarenheter 

av detta ämne. Willig (2001) kan styrka mina uttalanden och menar också att den kvalitativa 

metoden används då kunskaper och erfarenheter om ett specifikt ämne ska undersökas. Vid 

den kvalitativa metoden används ofta intervjuer och då används en intervjuguide anpassad till 

vad som ska studeras. I en kvalitativ undersökning deltar ett mindre antal individer. Beroende 

på vilken metod som används finns det olika sätt att analysera materialet som framkommit av 

studien (Kvale & Brinkmann, 2009). I denna studie har en kvalitativ metod använts.             

   

7.1 Val av undersökningsmetod 
 

Val av metod gjordes utifrån vad som skulle studeras, och den kvalitativa metoden används 

när studier av erfarenheter och kunskaper från en studiegrupp ska undersökas. Inom den 

kvalitativa metoden används en intervjumanual och det är viktigt att intervjumanualen består 

av frågor som avser syftet med studien (Kvale & Brinkmann, 2009). Efter det att en studie har 

genomförts ska den som genomfört studien alltid reflektera över vad studien har resulterat i, 

har studien svarat på syftet, har giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet visat sig i resultatet. 
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Med giltighet menas hur mycket av resultatet speglar det som var avsett att studeras i studien. 

Tillförlitlighet är hur mycket av intervjuarens ställningstaganden det finns i analysen. 

Överförbarhet är hur mycket av resultatet som speglar verkligheten (Granskär & Nielsen- 

Höglund, 2008). Både under tiden och efter intervjuerna så kändes det som om att studien har 

en giltighet som speglar det som var avsett att mätas. Eftersom det finns en del förkunskaper 

om hälsa, arbetsförmåga och friskvårdsersättning hos intervjuaren så kändes det som om att 

en del av de kunskaperna speglade sig i resultatet. Intervjuerna gav ett resultat som speglar 

verkligheten och det kom inte fram något vetenskapligt nytt ur studien.        

 

7.2 Intervjumaterial   
 

I studien undersöktes vad anställda uppfattar vad hälsa är, hur hälsan sägs påverka 

arbetsförmågan och vad de anställda anser om friskvårdsersättningen. Intervjumanualen(se 

bilaga 1) bestod av semistrukturerade frågor, där meningen är att undersöka individers 

kunskaper och erfarenheter om ett specifikt område (Lantz, 2007). Eftersom studien var 

avsedd att undersöka anställdas uppfattningar om begreppet hälsa, hur hälsan sägs påverka 

arbetsförmågan och hur de anställda använder sig av friskvårdsersättning bestod 

intervjumanualen av frågor som berör ämnena hälsa, friskvårdsersättning och arbetsförmåga 

(Nielsen- Höglund & Granskär, 2008). Intervjumanualen bestod av fem huvudfrågor, samma 

frågor ställdes till samtliga deltagare, som följdes av följdfrågor.   

  

  7.3 Etiska överväganden  

 

Innan en studie med kvantitativ eller kvalitativ ansats ska påbörjas, måste den som utför 

studien göra etiska överväganden. Med det menas att individen som gör en studie funderar 

över vad studien ska beröra, hur den ska publiceras, vad den ska användas till och hur 

deltagarna i studien på bästa sett kan få sin integritet skyddad. Uppmärksammas inte dessa 

överväganden kan det få konsekvenser som till exempel att studien aldrig blir publicerad.    

 
 

 Informationskravet: innebär att den som utför studien, innan genomförandet, 

informerar deltagaren om studiens upplägg, hur intervjuaren behandlar informationen 

deltagarna delar med sig och att deltagarna när som helst får avbryta studien. Detta 

uppfylldes genom att deltagarna fick per telefon uppgifter om hur studien skulle gå 

till, hur deras information skulle behandlas och att de när som helst fick avbryta 

studien. Vid intervjutillfället fick de informationsbrevet (se bilaga 2) i handen.     

  

 Nyttjandekravet: innebär att den som utför studien talar om för deltagarna vad denna 

studie ska användas till och vart den sedan ska publiceras och om den ska användas i 

fortsatt forskning. Detta uppfylldes genom att deltagarna informerades per telefon att 

deras information endast skulle användas till examensarbete och därefter förstöras.   

 

 Samtyckeskravet: innebär att deltagarna ger sitt samtycke till att delta i studien genom 

att underteckna ett samtyckeskrav. Detta uppfylldes genom att deltagarna 

informerades genom telefon och vid intervjutillfället fick de underteckna 

samtyckeskravet.    
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 Konfidentialitetskravet: innebär att det som deltagarna säger till den som utför studien, 

behandlas på så sätt att ingen vet vem som sagt vad. Detta uppfylldes genom att 

deltagarna informerades per telefon och genom informationskravet att allt de säger 

kommer behandlas konfidentiellt och att de när som helst fick avbryta studien 

(Vetenskapsrådet, 2001).   

     

 

7.4 Urval   
 

Studie genomfördes på en arbetsplats inom äldreomsorgen i Skåne, och utifrån syftet så 

ingick det åtta anställda. Innan studien påbörjades gjordes ett besök på arbetsplatsen. Chefen 

på arbetsplatsen gav intervjuaren telefonnummer till tolv personer, åtta av personerna tog 

intervjuaren kontakt med per telefon och frågade om de kunde tänka sig att delta i denna 

studie. Inom den kvalitativa metoden kallas detta för bekvämlighetsurval. Med 

bekvämlighetsurval menas att studien berör deltagare som anses kunna delge en sådan 

information så att studien blir så bra som möjligt (Nielsen- Höglund & Granskär, 2008). 

Deltagandet var frivilligt och de kunde säga nej. Två av deltagarna fick intervjuaren träffa vid 

besöket på arbetsplatsen och bestämde på så vis tid med dem på plats.        

  

7.5 Provintervju      
 

Innan en intervjustudie påbörjas gör den som utför studien en såkallad provintervju. 

Provintervjun ska hjälpa till att få svar på om de frågor som ställs svarar på syftet, gör de inte 

det så justeras frågorna (Kvale & Brinkmann, 2009). Deltagaren i provintervjun ska 

informeras om att materialet kan komma att användas i resultatet. En provintervju 

genomfördes och det tillkom en fråga i intervjumanualen som berör arbetsförmågan.             

 

 

7.6 Genomförande 
 

Genom telefonkontakt med deltagarna bestämdes datum och tid för intervjuerna.           

Intervjuerna genomfördes i ett avlägset personalrum, på arbetsplatsen och på arbetstid. Det är 

viktigt att vid en intervjustudie att deltagarna känner sig bekväma på den plats där 

intervjuerna utförs, men även att det är tyst och lugnt runtomkring (Trost, 2005). Innan 

intervjuerna påbörjades så informerades än en gång att allt deltagarna säger kommer 

behandlas konfidentiellt och att de när som helst kan avbryta studien. För att spela in 

intervjuerna användes en Microtrack bandspelare. De första intervjuerna var längre 

tidsmässigt och desto fler intervjuer som genomfördes ju mindre tid tog de. Det kan bero på 

att deltagarna hade olika personligheter, det kan bero på intervjuaren som ställde frågorna och 

det kan bero på hur mycket deltagarna ville dela med sig till personen som genomförde 

studien.             
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7.7 Analys av material 

 
Innan analysen av materialet påbörjades transkriberades intervjuerna, det vill säga att 

intervjuaren skrev ut intervjuerna så noga som möjligt. Sen påbörjades arbetet med att 

analysera materialet utifrån en kvalitativ innehållsanalys (Nielsen- Höglund & Granskär, 

2008). När ett material analyseras med en kvalitativ innehållsanalys fokuseras det på tolkning 

av texter, och det är därför den används inom olika forskningsområden. Genom att använda 

sig av kvalitativ innehållsanalys, går intervjuaren in på djupet vid analysen. För att kunna gå 

in på djupet i analysen används olika sätt att analysera texten, meningsenheter och koder är ett 

sätt att analysera på. Meningsenheter är hela meningar av intervjun och koder är ett ord på 

meningsenheten, ett exempel på en kod är ordet hälsa som sedan kan brytas ner till, exempel 

välbefinnande (Nielsen- Höglund & Granskär, 2008). Under processen av intervjuanalysen så 

lyssnades material av några gånger och transkriberingen av intervjuerna skrevs ut. Sen utifrån 

vad som skulle studeras samlades alla utsagor om till exempel hälsa i ett dokument, alla 

utsagor om arbetsförmåga i ett dokument och slutligen alla utsagor om friskvårdsersättningen 

i ett dokument. Hälsa, arbetsförmåga och friskvård blev huvudkategorier i analysen. Därefter 

påbörjades arbete med att urskilja kondenserade meningsenheter ur varje enskilt dokument 

som därefter kodades, ett exempel är att meningsenheter med uttrycket må bra kodades till 

välbefinnande och så vidare. Resultatet redovisades i form av intervjuarens egna tolkningar 

som förstärktes av intervjupersonernas utsagor.    
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8. Resultat 
 

Här nedan visas resultatet av den empiriska studien. Utifrån analysen presenteras materialet 

med utsagor från intervjuerna.  

8.1 Vilka uppfattningar uttrycker personalen om begreppet 

hälsa? 
 

Under frågeställning ett har intervjupersonernas uppfattningar om begreppet hälsa analyserats 

och i detta fall beskrivs hälsa i form av en kategori.    

8.1.1 Välbefinnande 

 

Hälsa och välbefinnande är två sidor av samma synsätt, hälsa är ett mål som ska uppnås 

medan välbefinnande är en mer mental och själslig syn på hälsan. Individer kan ha en dålig 

hälsa men ändå ett bra välbefinnande. Intervjupersonerna i denna studie menar att för dem är 

hälsa att må bra och att närmaste familjen mår bra och att ha ett värdefullt liv.       

”Hälsa för mig betyder å må bra. Å det inbegriper mycket, allt från att mina 

närmaste mår bra till att jag själv mår bra, bra balans i livet och all dess bitar” 

(intervju 2)  

”åhh ja det betyder ju mycket hälsa ju, att man ska må bra gör det ju” (intervju 

7)   

”hälsa är att man håller sig frisk å man lever på ett sånt sätt så att man kan 

behålla hälsan……. Att man mår bra av att ha ett värdefullt liv så att säg” 

(intervju 4) 

8.2 Hur uttrycker sig personalen om vad som påverkar deras 

hälsa? 
 

Frågeställning två berör vad det är som påverka intervjupersonernas hälsa. Utifrån analysen 

beskriver två kategorier detta, dels är det relationer utanför arbete och dels livsbalansen.      

8.2.1 Relationer utanför arbete 

 

Att ha ett socialt nätverk omkring sig kan påverka hälsan positivt. Bra vänner och en familj 

kan få individen att känna sig medverkande i ett socialt sammanhang. Intervjupersonerna 

ansåg att en bra relation till vänner och familj påverkar hälsan positivt.    

”ja alltså jag har bra vänner och jättebra föräldrar som ställer upp jättemycket 

åhhh vi har nära kontakt å en bror, nää det tycker jag, jag har det bra” 

(intervju 3)  
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”……. Ja …..det är umgänget med mina barn å vänner å familj det gör ju också 

att man mår bra” (intervju 5)  

”jag har min dotter och styvson så det är inte det att man ska skjuta på saker 

och ting utan ta tillvara på vad som finns runtom och gläds åt det” (intervju 6)   

 

8.2.2 Livsbalansen    
 

Det finns en del faktorer som kan påverka en individs hälsa positivt eller negativt. Dels kan 

arbete påverka individens hälsa, dels den sociala gemenskapen med vänner och familj och 

dels tiden till fritidsintresse. Intervjupersonerna menar att i stort sett kan allt, arbete, social 

gemenskap och fritid, påverka deras hälsa.        

”näää det är väl om det är något strul här på jobbet så ibland är det ju så 

mycket förändringar å så då kan jag känna mig upp stressad” (intervju 1) 

”det gör ju allt naturligtvis, hur man mår psykiskt å så ju sen är det mycket hur 

man själv gör det till tycker jag sen är det mycket hur stämningen är på jobbet å 

det psykiska, det påverkar ju det fysiska också mycket väldigt bra stämning här 

på jobbet så det är viktigt” (intervju 4) 

”ja det är ju allt man gör hade jag tänkt säg, sociala å allt att man ehhh ja att 

man mår bra i förhållande å att man e ute och rör på sig å må bra på arbetet å 

bra arbetsklimat” (intervju 7) 

”åhh jag mår alltid bra, jag vet inte vad som påverkar min hälsa…. Jo mer 

stress. Egentligen både och lite stress mår man väl av och för mycket mår jag 

inte bra av å sen så om jag inte får röra mig så mår jag inte bra jag känner det i 

rygg å allting när jag är ute och går å springer mår jag mycket bättre i 

kroppen” (intervju 8)    

  

8.3 Vad anser personalen påverkar deras arbetsförmåga? 
 

Frågeställning tre undersöker vad det är som påverkar intervjupersonernas arbetsförmåga. 

Den egna hälsan och en god arbetsmiljö är de två kategorier som beskriver vad det är som 

påverkar arbetsförmågan hos intervjupersonerna.     

8.3.1 Den egna hälsan  
 

Individens hälsa kan påverka hur hela dennes vardag blir, lite smärta och för lite sömn räcker 

för att hela dagen ska bli förstörd. Individens hälsa påverkar i allt större grad arbetslivet, där 

individen tillbringar större delen av sitt liv. Ur intervjuerna framkom det att 

intervjupersonerna ansåg att den egna hälsan hade stor betydelse för arbetsförmågan. 

Dessutom påverkas intervjupersonernas hälsa hur de är gentemot vårdtagarna.     
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”det är lite grann hur man mår själv det känner man vissa dar så har man 

kanske jättemycket tålamod med en besvärlig patient, vissa dar när man inte 

mår så hemskt bra själv så känner man att man idag har jag inte så mycket 

tålamod som jag borde ha så är det ju” (intervju 1) 

”mår man mindre bra så presterar man mindre i arbete så är det, det hänger 

ihop alltihopa. Ehh ja dels kan det ju vara stressituationen på jobbet här det kan 

gå mycket i vågor här eller så kan det vara på privata planet som kan påverka” 

(intervju 2)   

Intervjupersonernas hälsa uttrycktes även påverka de individer som de arbetar för.   

”jag mår ju alltid bra så att det är svårt att säga, men givetvis så skulle jag, blir 

hälsan sämre så blir man inte lika positiv inte lika trevlig mot de äldre och 

tröttare” (intervju 8)     

8.3.2 God Arbetsmiljö  
 

Arbetsmiljön på en arbetsplats ska vara bra. Hjälpmedel ska finnas för de arbetsuppgifter som 

ska utföras och arbetsgruppens sammanhållning ska vara bra. En bra sammanhållning på en 

arbetsplats skapar också en bra arbetsmiljö. Intervjupersonerna ansåg bland annat att ha 

tillgång till bra hjälpmedel och att relationen med arbetskamraterna är bra påverkar deras 

arbetsförmåga och hälsa.       

”underbara arbetskamrater vi har en öppen relation man kan prata om saker 

och ting å det ger sig till känna att våra vårdtagare mår också bra. Man har en 

glad och positiv syn och att vi är öppna för förändringar bland annat 

nytänkande och hjälpmedel och arbetsredskap man får inte vara fast” (intervju 

6)   

”mår jag bra på mitt jobb så mår man ju bra åsså i kroppen och om man trivs 

med sitt jobb har bra arbetskamrater då mår man ju bra jag tycker ju vi har rätt 

så mycket hjälpmedel så det sliter inte så på kroppen som det har gjort förr vi 

har rätt så mycket hjälpmedel” (intervju 5)  

”amen man mår ju bäst, alltså jag tycker det är roligt att köra till mitt jobb för 

att dels har vi jobbat ihop i många år å vi trivs bra ihopa å man kan va sig själv 

man får lov å va lessen en dag vi skrattar ihop annars å hmmmm det är alltihop 

liksom som påverkar en vi är en jättebra grupp som jobbar ihop” (intervju 3)  
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8.4 Vilka uppfattningar har personalen om 

friskvårdsersättningen? 
 

Frågeställning fyra undersöker vilka uppfattningar intervjupersonerna har om 

friskvårdsersättningen. Utifrån analysen av intervjuerna framkom två kategorier, det är en 

ekonomisk förmån och förebyggande av ohälsa.   

8.4.1 En ekonomisk förmån       
 

Belöningar i form av friskvårdsersättning kan ses utifrån olika perspektiv av individen. Dels 

kan det tolkas som just en belöning och dels kan det tolkas som ett hälsofrämjande antagande 

från arbetsplatsens sida. Om individen ser utifrån det positiva så kan friskvårdsersättningen 

användas till så många olika saker och det finns något som passar alla. De flesta 

intervjupersoner ansåg att friskvårdsersättningen var en bra förmån från kommunen. Dels kan 

friskvårdsersättningen användas till många olika grejer och dels så är det en ekonomisk 

förmån.     

 

”jag tycker det är jättebra man kan gå ner å träna å man får simma, harkling, 

sen är jag dålig på att utnyttja det men jag tycker det är jättebra att det finns” 

(intervju 3)  

”jo det tycker jag är jättebra och just det att man kan använda det till så mycket 

olika grejer att man kan hitta nåt som passar en det tycker jag är bra” (intervju 

5)  

”det va ju jättebra tycker jag det kostar ändå när man går och betalar på ett 

gym” (intervju 1) 

 

8.4.2 Förebyggande av ohälsa   
 

Träning och hälsa har alltid kopplats till förebyggande av ohälsa. Dels förbättras den psykiska 

hälsan hos individen och dels förbättras den fysiska formen hos individen. Med tanke på att 

detta yrke är kroppsligt tungt så krävs det att kroppen är i form. Intervjupersonerna verkade 

vara mer än väl medvetna om vad som påverkas av deras träning och hur hälsan förbättras hos 

intervjupersonerna. Dels påverkas sjukfrånvaron och dels påverkas den mentala hälsan.      

”nää ja hade ju gått ändå även om jag inte hade fått någon friskvårdsersättning 

för jag känner att jag mår bra alltså jag har (…) i mina leder så jag måste hålla 

mig igång annars blir jag ju stel” (intervju 1)    

 ”ja det tror jag, jag har inte värk och jag har inte många sjukdagar heller så 

jag tror att visst gör det, det man bygger upp sin kropp hmm och jag tycker man 

har ett egenansvar där också att man ska slippa få ont” (intervju 2)     
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”jo att man håller sig igång piggare å jaa de är fysisk aktivitet för många 

gånger är det tunga lyft och allt sånt man känner man får andra rörelsemönster, 

simning jag är glad för det tycker det hjälper mig” (intervju 6)  

8.5 Vad säger personalen om hur de använder sig av 

friskvårdsersättningen? 

 
Under frågeställning fem har intervjupersonernas användning av friskvårdsersättningen 

analyserats, det framkom även varför de inte använder sig av ersättningen, detta beskrivs i två 

kategorier, alternativa användningsområden och motstånd till friskvård.       

8.5.1 Alternativa användningsområden 

  
För att individer överhuvudtaget ska vara fysiskt aktiva krävs det ett intresse för något. Dels 

motiveras individer av fysiska aktiviteter som de tycker är intressanta och givande, dels ska 

den fysiska aktiviteten bringa psykiska känslor i form leende på läpparna och känslan av att 

just denna aktivitet är rolig. Eftersom friskvårdsersättningen kan användas till olika aktiviteter 

så hittar intervjupersonerna något de har intresse för.      

”ja, det gör jag faktiskt går aldrig å tränar tycker om att simma å ibland kan 

man få pengar å gå till kiropraktor eller massör om jag nu inte vill använda de 

pengarna så finns det som man kan utnyttja på annat sätt istället” (intervju 6)   

”ja, jag hade ju tänkt, för jag har ju gått hos massör å sånt innan, men då visste 

jag ingenting om den här friskvårdsersättningen för den kan man utnyttja där 

också så jag har faktiskt inte gjort det, men det är ju om man går till massör att 

man använder det där eftersom man kan träna gratis annars så tycker jag, då 

behöver man inte utnyttja det så” (intervju 7) 

”aerobics sen väldigt mycket body pump och body combat sista åren och nu har 

jag 1 och ett halvt börjat löpträna så då springer jag en eller två gånger i 

veckan så då har det blivit lite mindre inne på gym kanske men, men jag 

försöker kombinera det och sen så dagliga promenader med hunden i skogen 

då” (intervju 2)   

8.5.2 Motstånd till friskvård    
 

Det sägs för att individer ska börja vara fysiskt aktiva och fortsätta med det krävs det stöd och 

hjälp från omgivningen. Stödet kan vara i form av vänner och familj. Hjälpen kan vara i form 

av fler träningscenter i närområdet. Ur intervjuerna framkom det olika hinder för att 

intervjupersonerna skulle använda sig av friskvårdsersättningen. Dels så beror hindrena av tid 

och avstånd, och stöd men även av individen själv.  

”bara jag själv, varannan vecka har jag inte barnen så då skulle jag definitivt 

kunna” (intervju 3) 
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”tidigare, för mig har det varit enklare å bara komma hem och ge mig ut tycker 

ibland är det jobbigt å ge sig iväg någon annanstans när man varit på arbete, 

men visst skulle ta tag i det igen” (intervju 4)   

”ja mmm det va det då gick vi å tränade å simmade sen droppade den ene av så 

blev det så jag tycker det är lättare å va två så man får igång varann” (intervju 

7)   

Även den omgivande miljön kan vara avgörande om intervjupersonerna tar sig tid till att bege 

sig iväg till annan träning.  

”det är svårt och säg men det är jag kan inte förklara det nästan men de e alltså 

jag trivs när jag får gå ut i naturen å känna doften å nu bor jag ute i skogen” 

(intervju 5)   
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9. Diskussion 
 

I diskussionen diskuteras resultatet utifrån analysen, litteraturgenomgången och den teoretiska 

utgångspunkten, samt diskuteras metoden och metodvalet i denna studie.    

9.1 Resultatdiskussion 

 
Ur resultatet framkom det att bevara hälsan är viktigt för intervjupersonerna. Må bra och vara 

frisk är intervjupersonernas svar på hälsa. Må bra gör intervjupersonerna av arbete och fritid. 

Goda relationer med arbetskamrater och familj och vänner gör även sitt till att 

intervjupersonerna mår bra. Intervjupersonernas hälsa kan påverka arbetsförmågan på så sätt 

att mår intervjupersonerna inte bra så gör de heller inget bra arbete. Friskvårdsersättningen ser 

till att intervjupersonerna bevarar välbefinnande och intresse.          

Intervjupersonernas uppfattningar om hälsa är att de mår bra och är friska. Relationer utanför 

arbete, förändringar på arbetsplatsen och fritid är faktorer som kan påverka 

intervjupersonernas hälsa. Wagman, Björklund, Håkansson, Jacobsson och Falkmer (2011) 

menar att fritidsintresse och umgänge med familj och vänner ska tillfredställa behov till 

exempel det sociala behovet. Umgänget med familj och vänner på fritiden kan ses som en 

yttre faktor som påverkar intervjupersonernas hälsa positivt. Livsbalansen, alltså balansen 

mellan arbete och fritiden, menar intervjupersonerna är viktigt för dem.    

Hälsan och arbetsförmågan påverkas av en del olika faktorer. Dels uttryckte 

intervjupersonerna att deras egen hälsa kan påverka deras arbetsförmåga, dels hur stort 

tålamodet är till en besvärlig patient och inte minst om det förekommer stress på och utanför 

arbete. Sandmark (2007) menar att fysiska och mentala utmaningar på arbetsplatsen kan 

påverka de anställdas hälsa och sjukfrånvaron. För kvinnor är den psykosociala arbetsmiljön 

det viktigaste på en arbetsplats. Men även privatlivet kan påverka intervjupersonernas 

arbetsförmåga, till exempel osämja med en vän. Bringsèn, Ejlertsson, Andersson och Troein 

(2010) talar om arbetet som en salutogen faktor. Författarna menar att det finns faktorer på en 

arbetsplats som kan bevara hälsan hos de anställda. Exempel på detta är relationen mellan 

arbetskamraterna och att arbetsuppgifterna är tillfredsställande för de anställda. Samtidigt 

menar intervjupersonerna att stämningen på deras arbetsplats var god och att där finns ett bra 

arbetsklimat. God gemenskapen med arbetskamraterna på arbetsplatsen är viktig för 

intervjupersonerna. Tillgången till bra hjälpmedel i de olika arbetsmomenten är viktigt för 

intervjupersonernas arbetsförmåga. Burdorf och Jansen (2006) diskuterar detta i sin artikel 

och poängterar att anställda som är lite äldre och som har arbetat på samma arbetsplats en 

längre tid har större risk för att bli sjukfrånvarande på grund av arbetsbelastningar. 

Arbetsförmågan kan påverkas av både hälsan och arbetsmiljön, även om arbetsmiljön kan 

vara dålig finns det ändå faktorer som drar individen till sin arbetsplats. Det finns yttre 

faktorer som såsom lön och att individen har någon form av sysselsättning på dagarna. 

Reflektioner kring resultatet ovan menar att hälsan är en resurs men även ett mål att uppnå. 

Hälsan är en resurs till den uppgiften att orka med vardagens bestyr och arbete, målet är att 

uppehålla en så god hälsa som möjligt under hela livet. Att skilja på arbete och fritid är därför 

viktigt, att individen har sin egentid och sina egna fritidsintressen.      
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Friskvårdsersättningen är ett jättebra initiativ från arbetsgivaren menar intervjupersonerna. 

Dels kostar det att träna och dels kan friskvårdsersättningen användas till så många olika 

aktiviteter. Sjukfrånvaron och intervjupersonernas hälsa påverkas positivt av användandet av 

friskvårdsersättningen, dels minskad sjukfrånvaron och ett bättre välbefinnande. Saleh, 

Alameddine, Hill, Beuhler-Darney och Morgan (2010) diskuterar i sin studie att hälsan hos 

individen blir bättre och sjukfrånvaron minskar vid användandet av friskvård. 

Motivationsteori beskriver utifrån inre motivation att individen gör något ur ett 

självbestämmande, samtidigt som individen gör något som individen har kunskaper om och 

intresse för (Ryan & Deci, 2000). Intervjupersonerna menar att det finns ett eget ansvar att ta 

hand om sin kropp och själ. O’ Dougherty, Kurzer och Schmitz, (2010) diskuterar i sin studie 

att för vissa individer är träningen redan en rutin i vardagen och att motivationen till att vara 

fysiskt aktiv är att bevara hälsan och att må bra. Motivationsteori menar att individer gör 

något för att de mår bra av det och finner ett inre välbefinnande (Ryan & Deci, 2000). 

Friskvårdsersättningen används till det som intervjupersonerna har ett intresse för. Dels 

utnyttjas massage, dels utnyttjas simbassängen och träningscenter.  

Även den omgivande miljön, skog och mark, där intervjupersonerna bor används flitigt på 

fritiden. Ewing (2005) diskuterar om den omgivande miljön och menar att närheten till skog 

och mark kan medverka till att individen blir mer fysiskt aktiv. Intervjupersonerna menar att 

det största hindret till att använda sig av friskvårdsersättningen är ork och tid till att köra och 

träna efter arbetsdagens slut. Efter arbetsdagen vill intervjupersonerna hem. Olson och 

Chaney (2009) tar upp att de två största hindren till att individer inte deltar i 

friskvårdsprogram är just tid men även ekonomi. Stöd av en träningskamrat eller till och med 

omgivningen var ett annat hinder. Att intervjupersonerna själva kan vara ett hinder till att 

använda sig av friskvårdsersättningen kan bero på en del olika faktorer. Inom motivationsteori 

finns något som kallas för amotivation, då en individ varken känner någon inre eller yttre 

motivation till att göra något (Deci & Ryan, 2000). Amotivation kan bero på en rad olika 

faktorer, dels avsaknad av kompetens och dels avsaknad av känslan av samband och 

tillhörighet till aktiviteten (Deci, Williams & Ryan, 2009). Intervjupersonerna vill vara säkra 

på att aktiviteten känns bra för dem och intervjupersonerna får en tillfredsställelse av 

aktiviteten. Eftersom det framkom i resultatet vad som gör att vissa intervjupersoner inte 

använder sig av friskvårdsersättningen var det relevant att ta med det och diskutera kring det. 

Dels beror det på utomhusmiljön kring individen, dels beror det på stöd från omgivning i form 

av en träningskamrat. 

Reflektionen kring resultatet ovan ger funderingar kring hur viktigt det är att behålla hälsan 

och förebygga ohälsa, inte minst på grund av att vi tillbringar mer och mer tid på vår 

arbetsplats. Dels förebyggande av ohälsa inom arbetsmiljön och dels förebyggande av 

arbetsskador på exempel rygg och axlar. Men det som är intressant i denna studie är att 

intervjupersonerna vet och har kunskaper om hur viktigt det är att använda sig av 

friskvårdsersättningen på ett eller annat sätt, men ändå så finns det vissa motstånd till detta.   
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9.2 Metoddiskussion  

 
Då en intervju ska genomföras krävs det att intervjuerna genomförs i en lugn och trevlig 

miljö, gärna i ett rum där dörrarna kan stängas (Trost, 2005). I detta fall fick arbetsplatsen stå 

för den trevliga miljön och intervjuerna genomfördes på arbetstid och i personalrummet. 

Inspelningen av intervjuerna utfördes med en liten bandspelare, vilket kan ha påverkat studien 

på så sätt att intervjupersonerna kanske kände lite obehag till en början, fastän de hade 

informerats om bandspelaren. För efter intervjuerna och bandspelaren hade slagits av så 

kändes intervjupersonerna avslappnade. Patel och Davidson (2011) menar att vid 

bandinspelade intervjuer så kan intervjupersonerna bli mer avslappnade och mer spontana 

efter att bandspelaren blivit avstängd. Kunde en annan metod användas i denna studie? Det 

finns en rad olika metoder som kan användas vid en studie. Ser vi på det som studerades så 

ger den kvalitativa metoden en bättre studie. Till exempel skulle den kvantitativa metoden 

användas i denna studie kanske det hade blivit mindre svarsfrekvens på enkäterna och lite mer 

missförstånd i frågorna, deltagarna hade kanske misstolkat vissa ord i frågorna. Fastän 

kvalitativ metod användes i denna studie och att intervjuaren var närvarande så fanns där 

vissa ord som var tvungna att förklaras, exempel vad är det som påverkar din hälsa. Här kan 

det vara lätt som intervjuare att leda in deltagarna i vad det är som kan påverka ens hälsa.   

 

Vid analysering av ett kvalitativt resultat gäller det för intervjuaren att tolka det som 

intervjupersonerna säger med egna ord. Redovisning av resultatet sker med intervjuarens egna 

tolkningar av intervjupersonernas utsagor, sedan förstärks tolkningarna av intervjupersonernas 

egna utsagor som kom fram under intervjuerna (Denzin & Lincoln, 2005). Redovisningen av 

detta material var en stor utmaning, dels var intervjuerna korta och dels att tolka 

intervjupersonernas utsagor med egna ord utan att ta in sina egna värderingar och kunskaper. 

När intervjudata ska analyseras finns där två olika sätt, antingen manifest eller latent 

tillvägagångssätt. Manifest, då ska intervjuaren fokusera på vad intervjutexten säger. Vid 

latent tillvägagångssätt ska intervjuaren fokusera på underliggande tolkning av texten. I denna 

studie användes en latent tolkning, det vill säga tolka och analysera intervjuerna med hjälp av 

meningsenheter, kondenserade meningsenheter och koder. Graneheim och Lundman (2004) 

menar att välja mellan manifest eller latent inom innehållsanalys kan vara ett problem. Just 

därför att intervjuerna kan bestå av olika djup och förståelse. Författarna menar samtidigt att 

inga intervjudata får falla mellan två kategorier. Men det är inte lätt då intervjuer talar om 

individers erfarenheter och kunskaper, det kan finnas samma kunskaper och erfarenheter som 

faller inom två kategorier. Den kvalitativa metoden kräver en del ansvar och uppmärksamhet 

från den som genomför studien, utifrån den etiska aspekten. Till exempel att 

informationsbrevet ska skickas ut till studiedeltagarna, i detta fall fick de informationsbrevet 

på arbetsplatsen innan studien påbörjats och att kunna analysera resultatet så att ingen på 

något sätt kan ta reda på vilken som har sagt vad i intervjuerna. Urvalet till denna studie 

gjordes genom bekvämlighetsurval, det vill säga att deltagarna valdes ut genom vilket område 

studien berörde. Genom ett sådant urval kan det påverka resultatet till det positiva, resultatet 

och studien blir som man vill ha den. Funderingar kring om roll och yrke skulle på något sätt 

kunnat påverka deltagarna på något viss fanns innan studien påbörjades. Även att intervjuaren 

presenterade sig ganska tidigt innan studien och delgav syftet med studien, om detta på något 

viss kan ha någon påverkan på vad de kunnas tänka svara på intervjufrågorna. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att intervjupersonens information, om sig själv och syftet, innan 
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studien genomförs kan ha liten eller stor inverkan på vad intervjupersonerna kommer att delge 

under intervjuerna.                    

 

När en studie är genomförd ska tankar kring vad studien har resulterat klarläggas, har jag fått 

svar på mitt syfte, har giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet visat sig i resultatet och 

reflekterats över. Med giltighet menas hur mycket av resultatet speglar det som var avsett att 

mätas i studien. Tillförlitlighet menas med hur mycket ställningstagande, från den som 

genomförde studie, det finns i analysen. Överförbarhet menas hur mycket av resultatet som 

speglar verkligheten (Granskär & Nielsen- Höglund, 2008). Giltigheten i denna studie är så 

bra den kan bli, resultatet kunde bli mer om intervjuaren ställde fler frågor och tog mer tid till 

sig under intervjuerna. Men även så att resultatet speglar mer av vad som var avsett att mätas. 

Till exempel så kunde intervjuaren ställa fler och utvecklande frågor kring hälsa och 

arbetsförmåga. Tillförlitligheten är minimal, men eftersom intervjuaren har en del 

förkunskaper om hälsa, arbetsförmåga och friskvårdsersättning så kändes det som om att 

några av de kunskaperna speglade sig i resultatet. Överförbarheten i denna studie är 

verkligheten och det kom inte fram något vetenskapligt nytt, men studien kan hänvisa till att 

anställdas hälsa och arbetsförmåga kan förbättras utav friskvårdsersättningen. Att arbeta 

kvalitativ tar tid att lära sig menar Kvale och Brinkmann (2009), det tar lång tid att lära sig 

processen och hur studien ska kunna få ut så mycket om verkligheten som möjligt. Konsten 

att intervjua sitter i vilka frågor intervjuaren ställer deltagaren, men även om hur individen 

som intervjuperson tar kontakt med den deltagare som ska intervjuas. Att lära sig den rätta 

intervjutekniken kräver träning, och åter träning. Individen som utförde denna studie har inte 

praktiserat intervjuteknik så länge, men kände redan efter hand att det blev lättare och lättare 

att intervjua deltagarna.   
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10. Konklusion 
 

Samtidigt som friskvårdsersättningen kan ses som en yttre belöning kan 

friskvårdsersättningen även ses som något positivt. Dels har friskvårdsersättningen något att 

erbjuda allas intresse och dels är intervjupersonerna väl medvetna om att 

friskvårdsersättningen gör gott för dem, även om det finns hinder i vägen. Därför påpekas det 

att den yttre motivationen kan påverka den inre motivationen (Ryan & Deci, 2000) och få 

intervjupersonerna att fortsätta med användandet av friskvårdsersättningen.  

För att kunna ta reda på om friskvårdsersättningen är okej eller inte, skulle en utvärdering 

kunna göras (The health communication unit, 2005). Dels i form av en enkät för att få reda på 

om personliga mål som intervjupersonen har satt upp har nåtts och dels i form av 

fokusgrupper där det diskuteras om hur arbetsplatsen i framtiden kan få en bättre hälsa hos de 

anställda. Mer delaktighet från de anställda gentemot vilka hälsofrämjande insatser som ska 

finnas på en arbetsplats.       

Som folkhälsopedagog är arbete med individer en stor utmaning. Vad gäller hälsofrämjande 

arbete på arbetsplatser kan det gälla på gruppnivå, men även på individnivå. 

Friskvårdsersättning som arbetsplatser erbjuder anställda idag är både till för individer som 

redan har goda hälsovanor och för individer som har dåliga hälsovanor. Den största 

utmaningen arbetsplatser har vad gäller friskvårdsersättningen är att få unga individer att 

använda sig av friskvårdsersättningen. Unga individer är inte medvetna om den 

arbetsbelastning individer utsätts för idag inom vården. Att det kan finnas något som alla har 

intresse för inom friskvårdsersättningen anser jag är en god väg till en friskare arbetsplats. 

Individer vill vara självbestämmande och då kan det inte tvingas på något som det inte finns 

intresse för.  

En intressant idé till en studie som skulle kunna genomföras är att titta på genusperspektivet, 

hur många män respektive kvinnor använder sig av friskvårdsersättningen i en kommun och i 

så fall varför. Beror det på hur arbetsplatsen ser ut, det vill säga finns det fler kvinnor än män 

på arbetsplatsen eller beror det kanske på att anställda på arbetsplatsen inte har fått någon 

information att det finns friskvårdsersättning på arbetsplatsen.        
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Bilaga 1 

 

Frågeställning 

Syftet med denna studie är att ta reda på vad personalen på ett äldreboende har för 

uppfattningar om hälsa, och även studera hur hälsan sägs påverka deras arbetsförmåga. 

Dessutom studeras personalens uppfattningar av den friskvårdsersättning arbetsgivaren 

erbjuder dem    

  

 

1. Vad betyder hälsa för dig?  

2. Vad är det som påverkar din hälsa? 

3. Vad är det som påverkar din arbetsförmåga?  

4. Hur påverkar din hälsa din arbetsförmåga?  

5. Använder du dig av friskvårdsersättningen, som kommunen erbjuder? 

Sen beroende på vad deltagarna svarar ska jag komma med följdfrågor, och exempel på det 

kan vara:  

 Kan du berätta mer om det? om deltagarna tex. svarar att familjen har stor betydelse 

för hälsan 

 Vad är det som gör att du mår bra just nu? Om deltagarna svarar att hälsa för dem är 

att må bra 

 Du säger att du tränar på din fritid, utnyttjar du då friskvårdsersättningen som din 

arbetsgivare erbjuder? Om deltagarna säger att de tränar på träningsstudie 

 Om nej, varför inte då? Finns det någon anledning till det? om de inte använder 

ersättningen   

 Du säger att du trivs på din arbetsplats, vad är det som gör att du trivs på denna 

arbetsplats?? Om deltagarna säger att de trivs på sin arbetsplats  

 Berätta om ett tillfälle? Om deltagarna svara för att de ska kunna ha en bra 

arbetsförmåga ska det vara roligt på en arbetsplats och man ska ha roligt med sina 

arbetskamrater (after work t.ex). 

 På vilket sätt påverkar det din arbetsförmåga? Beroende på vad deltagarna svarar på 

frågan om vad det är som påverkar deras arbetsförmåga.  
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

 

Jag är en student från Högskolan Kristianstad som går Folkhälsopedagogiska Programmet och 

jag ska påbörja mitt examensarbete inom Folkhälsovetenskap och pedagogik. 

Syftet med min undersökning är att ta reda på din uppfattning av vad hälsa innebär, och hur 

arbetsförmågan påverkas. Dessutom är jag intresserad av om och varför du utnyttjar  

friskvårdsersättningen som erbjuds dig som anställd.   

Studien genomförs med hjälp av intervjuer. Med hjälp av bandspelare tar jag del av den 

information du vill delge mig. Denna information behandlas konfidentiellt och du kan när 

du vill avbryta deltagandet i studien. Resultatet av intervjuerna kommer att sammanställas 

och presenteras i mitt examensarbete. Intervjuerna kommer att raderas då examensarbetet är 

klart och godkänt.        

Har du några frågor kring studien så tveka inte att kontakta mig på telefon: 0708-896340 

Med Vänlig Hälsning  

Jennie Gran Folkhälsopedagogiska programmet            
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