
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Ett friskvårdsprojekt inom Saab Bofors Dynamics 
– en kvalitativ studie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jenny Brunnberg 
Sandra Johansson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppsats 2007                                            
Arbetslivspedagogik C        
________________________________________________________________ 
Uppsatser vid Pedagogiska institutionen, Örebro universitet 



  
 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka ett friskvårdsprojekt inom Saab Bofors Dynamics. 
Friskvårdsprojektet ”Det friska företaget” startades år 2004 som ett koncept för att lansera 
friskvård. Syftet och forskningsfrågan besvaras genom kvalitativa gruppintervjuer i form av 
fokusgrupper bestående av slumpmässigt utvalda medarbetare inom Saab Bofors Dynamics. I 
studien anammas ett hermeneutiskt förhållningssätt med tolkning som metod utifrån en 
abduktiv ansats. Tidigare forskning om hälsa, hälsofrämjande arbete, salutogent och patogent 
perspektiv samt en hälsofrämjande arbetsplats där fokus sätts på arbetsmiljö, ledarskap och 
friskvård skildras. I förhållande till det resultat som framkommer under fokusgrupperna 
redogörs det även för relevanta pedagogiska utgångspunkter. Dessa utgångspunkter är 
delaktighet, empowerment, motivation och motivationsanalys, vilka ses som relevanta 
aspekter när det gäller friskvårdsfrågor. Resultatet visar att de intervjuade upplever 
friskvårdsprojektet som positivt men att det finns aspekter som behöver förbättras inom 
projektet. Det som de intervjuade anser vara negativt inom friskvårdsprojektet är främst brist 
på information och delaktighet samt att friskvårdsaktiviteterna är förlagda utanför arbetstid – 
ofta på kvällstid. I diskussionen resoneras och argumenteras kring dessa aspekter. 
 
Nyckelord: Friskvård, friskvårdsprojekt, hälsofrämjande, hälsopedagogik. 
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Förord 

Vi är studenter på Örebro universitet där vi nu har avslutat vår C-uppsats i 

arbetslivspedagogik. På uppdrag av Saab Bofors Dynamics har vi undersökt deras 

friskvårdsprojekt. I denna uppsats redovisas en kvalitativ studie av ett friskvårdsprojekt inom 

Saab Bofors Dynamics. Det har varit väldigt lärorikt att jobba med denna uppsats. Vi har fått 

många nya erfarenheter som vi förhoppningsvis kan ha nytta av när vi ska ta steget ut i 

arbetslivet. 

 

Denna uppsats har vi valt att skriva i par. Detta har medfört såväl fördelar som nackdelar. Det 

positiva har varit att vi ha kunnat bolla idéer och tankar med varandra. När vi har kört fast har 

vi kunnat prata, resonera och ge varandra stöd och när det har känts tungt så har vi kunnat 

pusha varandra. Det har även varit en fördel att vara två under intervjuerna; har den ena glömt 

eller missat något har den andre kunnat hjälpa till. Det negativa har varit tidsåtgången: det tar 

tid att vara två då vi hela tiden varit tvungna att enas om studiens innehåll. Då vi inte bor i 

samma stad har mycket tid gått åt resor vilket har medfört en del stressfyllda situationer. Dock 

tycker vi att fördelarna klart har övervägt nackdelarna. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla dem som deltagit i intervjuerna – utan er hade denna studie 

inte kunna genomföras. Vi vill även tacka Saab Bofors Dynamics för att ha gett oss ett 

intressant uppdrag och rikta ett särskilt tack till Marie Mattsson och Dan Ericson för all hjälp 

ni bistått oss med. Vi är väldigt tacksamma för alla tips och goda råd vi fått från våra 

studiekamrater. Tack också till vår handledare Kjell Gustavsson för god handledning. 

 

Örebro 2008-01-11 

 

 

Jenny Brunnberg och Sandra Johansson 
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1. Att belysa friskvård ur ett hälsoperspektiv 

Forskning visar att ohälsa inom arbetslivet har ökat det sista decenniet vilket medför frågor 

om hur arbetsplatser kan göras ”friskare” och hälsan främjas (Angelöw 2002, s 13). Studier 

visar att ohälsa har en negativ effekt på människors löner och inkomster. Människor som blir 

sjuka halkar lättare efter i löneutveckling jämfört med personer som är friska. Forskning visar 

också att sjuka personer har lägre sparande och deras position på arbetsmarknaden försvagas 

så att risken för arbetslöshet ökar. En god hälsa däremot ökar chansen för människor att delta i 

arbetslivet och arbetsutbudet ökar. Flera studier visar även på ett tydligt samband mellan 

ohälsa och människors överväganden att pensionera sig i förtid (Statens Folkhälsoinstitut 

2007).  

 

Synen på hälsa har förändrats både nationellt och internationellt. Idag anses inte frånvaro av 

sjukdom vara det primära inom hälsofrämjande arbete. Fokus ligger istället på individens 

upplevelse av välbefinnande och hälsofrämjande aktiviteter (Karlsson 2004, s 11). Individens 

autonomi1, hälsa på lika villkor och socioekonomiska aspekter betonas alltmer (Karlsson 

2004, s 13). Hälsoarbete har traditionellt sett fokuserat på att bota och förebygga ohälsa men 

börjar nu mer och mer inriktas mot att verka främjande. Hälsofrämjande verksamhet börjar 

således få en mer framträdande plats i hälsoarbetet (Hansson 2004, s 49). 

 

Friskvård är en aspekt inom hälsofrämjande arbete och anses vara ”en framgångsrik strategi 

för att skapa friskare arbetsplatser” (Angelöw 2002, s 85). Under de senaste åren har friskvård 

dragit till sig ett stort kommersiellt intresse. Det finns en stor marknad vad gäller 

hälsoprodukter och tjänster, där friskvården utgör en delmarknad. Hälsosatsningar och 

friskvård inom företag ses idag som lönsamt och företag förespråkar friskvård i förebyggande 

syfte (Korp 2004, s 127 och 130). ”Friskvård förefaller att vara en lönsam investering för att 

få friska medarbetare” (Angelöw 2002, s 85). Att ha en arbetsplats där hälsan prioriteras ger 

friskare medarbetare och sänker då sjukfrånvaron, vilket leder till minskade kostnader för 

företaget (Angelöw 2002, s 85 samt Kostenius & Lindqvist 2006, s 231).  

 

                                                 
1 Autonomi = självständighet, oberoende (Nationalencyklopedin 2007e). 
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1.1 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med denna studie är att genom fokusgrupper undersöka ett friskvårdsprojekt.  

 

Forskningsfrågan som ligger till grund för studien är:  

– Vilka uppfattningar beträffande ett friskvårdsprojekt förekommer hos några anställda på 

Saab Bofors Dynamics?  

1.2 Läsanvisning 

Studien inleds med en kort introduktion av dagens syn på hälsa och friskvård. Därefter 

presenteras studiens syfte och forskningsfråga samt en översikt över uppsatsen. I kapitel två 

återges några aspekter kring tidigare forskning inom hälsoarbete och friskvård. Pedagogiska 

utgångspunkter presenteras i det tredje kapitlet. I kapitel fyra beskrivs företaget Saab Bofors 

Dynamics och deras friskvårdsprojekt. Kapitel fem innehåller en beskrivning av 

metodologiska överväganden och vetenskapsteori. I kapitlet redogörs även för studiens 

genomförande, urvalsgrupp, fokusgrupper, uppsatsens rimlighet samt etiska aspekter att ta 

hänsyn till. Kapitlet avslutas med en diskussion kring vald metod. I kapitel sex redovisas 

resultatet av intervjuer som genomförts inom Saab Bofors Dynamics. I det sjunde kapitlet 

analyseras och diskuteras studiens resultat i förhållande till syfte och forskningsfråga. Det 

sista kapitlet presenterar framtida forskning.  

2. Perspektiv på hälsofrämjande arbete 

Begreppet hälsa har idag flera dimensioner; det innefattar såväl fysiskt som psykiskt 

välbefinnande. Det finns många definitioner på begreppet hälsa, den mest välkända 

definitionen kommer från Världshälsoorganisationen, WHO (19462): ”Hälsa är ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom” 

(citerat i Nationalencyklopedin 2007c). Vidare anses hälsa vara en förutsättning och resurs för 

mänskligt liv (Lindqvist & Kostenius-Foster 2004, s 2). ”Hälsan är grunden för uppnåendet av 

människors realistiska potential; att den gör det möjligt för individen att utveckla sin fulla 

förmåga” (Ewles & Simnet 1994, s 20).  

                                                 
2 WHOs definition av hälsa refereras till olika årtal (1946, 1947 eller 1948), beroende på vilken författare som 
använt sig av källan. Vi har inte lyckats hitta citat från primärkällan (WHOs hemsida), vilket har medfört viss 
förvirring över vilket årtal som är korrekt. Vi har därför valt att här referera till år 1946, på grund av att det i 
nationalencyklopedin hänvisas till det årtalet och nationalencyklopedin anses vara ett ansenligt och välkänt 
uppslagsverk.  
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2.1 Salutogent eller patogent perspektiv? 

Traditionellt sett har fokus legat på orsakerna till ohälsa när det gäller hälsofrämjande arbete. 

Idag börjar det bli tvärtom: att ha det friska som utgångspunkt och utgå ifrån hälsa istället för 

ohälsa. Frågor som: Vad fungerar, vad är positivt, hur kan det ”friska” förstärkas, ersätter på 

så sätt frågeställningar som: Vad är orsakerna till att individen mår dåligt eller är sjuk, vad 

kan åtgärdas och på vilket sätt kan ohälsa ”botas”? (Hanson 2004, s 47-53). Detta kan i andra 

termer beskrivas som salutogenes och patogenes: 
Salutogenes betyder hälsans ursprung och innebär att vi istället frågar: hur kommer det sig att hälsan 
trots allt består eller rent av förbättras? Patogenes betyder att vi tar reda på vad det är som orsakar 
ohälsa och sjukdom (Hansson 2004, s 65). 

 

I Nationalencyklopedin definieras salutogen som: ”hälsofrämjande, om omständigheter som 

bidrar till att personer är vid god hälsa trots att de har varit eller är utsatta för avsevärda och 

potentiellt sjukdomsframkallande biologiska eller psykosociala stressorer” 

(Nationalencyklopedin 2007b). Ett patologiskt synsätt försöker förklara varför människor blir 

sjuka och vad som orsakar sjukdom, medan ett salutogent synsätt söker förstå vad som gör 

människor friska och vilka faktorer som spelar in för att människor håller sig friska. Det 

salutogena synsättet fokuserar således på hälsans ursprung (Antonovsky 2005, s 16). 

 

Kristina Pellmer och Bengt Wramner (2007) hävdar att hälsobegreppet har förändrats under 

de senaste åren. De menar att den traditionella biomedicinska modellen där hälsa ses som 

frånvaro av sjukdom (patogenes), börjar kompletteras med ett humanistiskt synsätt där hälsa 

definieras utifrån känsla av sammanhang, välbefinnande och meningsfullhet. Denna 

förändrade syn på hälsa innebär att definitionerna av begreppet hälsa har ändrats och hälsa ses 

idag snarare som en process än ett statiskt tillstånd (Pellmer & Wramner 2007, s 9-11). Det 

handlar alltså idag om att främja och förbättra hälsa samt att förebygga ohälsa snarare än att 

bota en ”defekt” eller sjukdom hos individen. När det utgås ifrån ett salutogent synsätt behövs 

kunskap om hälsa (till skillnad från att utgå ifrån ett patogent perspektiv då kunskap om 

ohälsa behövs). Det är dock viktigt att inse att det behövs både det salutogena och patogena 

arbetet; de ska komplettera varandra (Hanson 2004, s 68). Individen ses som skapande, aktiv 

och ingående i ett samspel mellan andra individer och samhället. Hälsa skapas därmed i 

relationen mellan individen och dess omgivning (Pellmer & Wramner 2007, s 10-11).   
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2.2 Hälsofrämjande och hälsopromotion 

Enligt Peter Korp (2004) är ”hälsofrämjande” svenskans översättning av engelskans begrepp 

”Health promotion” (på svenska ”hälsopromotion”). Därmed ses hälsofrämjande och 

hälsopromotion som likvärdiga begrepp med samma innebörd (Korp 2004, s 19). Anders 

Hanson (2004) skiljer däremot begreppen åt: ”Begreppet hälsofrämjande är en beskrivning av 

egenskap och effekt. En produkt, en handling, en aktivitet, en åtgärd, en arbetsmiljö och så 

vidare, kan vara hälsofrämjande eller ha en främjande inverkan på hälsa [...]” (Hanson 2004, s 

179). Hälsopromotion däremot är inte en egenskap eller effekt hos tjänster eller produkter; det 

är mer än ett ställningstagande3 (Hanson 2004, s 179).  

 

2.2.1 Hälsofrämjande arbete 

I hälsofrämjande arbete ingår allt som avser verka för att människor ska må bra (Menckel 

2004, s 15). Detta kan tyckas vara en aningen vag definition av hälsofrämjande arbete. Att 

”må bra” är en subjektiv upplevelse hos individen och att ”må bra” blir därmed en godtycklig 

bedömning, som skiljer sig från individ till individ. Hälsofrämjande arbete inkluderar alla de 

ansträngningar som syftar till att öka välbefinnandet och hälsotillståndet hos individen (Unge, 

Schelp & Källestål 2004, s 19). Andra författare anser att arbeta hälsofrämjande handlar om 

att förbättra hälsotillståndet och välbefinnandet för både enskilda individer och grupper. Att 

främja hälsa innebär att förespråka, stötta, uppmuntra och prioritera hälsa på såväl det 

individuella som det offentliga planet. Hälsa gör det möjligt för individen att utveckla sin fulla 

förmåga. Detta innebär att det hälsofrämjande arbetet ämnar stärka individen så denne uppnår 

sin fulla potential, så att individen orkar göra allt det denna har kapacitet till. Hälsofrämjande 

är därför ett sätt att förbättra livskvaliteten för individen (Ewles & Simnet 1994, s 20 och 35). 

Vidare sker hälsofrämjande arbete i samverkan med medarbetarna; inriktningen på 

hälsoarbetet sker utifrån de problem som individerna i organisationen själva identifierar (alltså 

inte det som någon utomstående säger). Hälsofrämjande arbete ”[…] innebär att etablera en 

långsiktig process med tydligt stöd från organisationens ledning och möjlighet till inflytande 

för varje medarbetare” (Hanson 2004, s 176).  

                                                 
3 Vi ämnar inte göra en närmare utredning av begreppen hälsopromotion och hälsofrämjande då det inte ligger 
inom ramen för uppsatsens syfte och forskningsfråga. Vi vill endast påvisa att dessa två begrepp finns och 
uppfattas olika av olika författare. I denna uppsats ansluter vi oss till Korps tolkning av begreppen och skiljer 
därmed inte dem åt. 
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2.3 En hälsofrämjande arbetsplats 

Bosse Angelöw (2002) beskriver olika framgångfaktorer som anses vara av vikt för att kunna 

skapa en frisk arbetsplats och en god arbetsmiljö. Några av dessa faktorer är: systematiskt 

arbetsmiljöarbete, konstruktivt ledarskap och friskvård (Angelöw 2002, s 35-37). I följande 

avsnitt behandlas dessa tre faktorer. 

 

2.3.1 Hälsofrämjande och arbetsmiljö 

Arbetsmiljö definieras som ”[…] en övergripande beteckning för de biologiska, medicinska, 

fysiologiska, psykologiska och tekniska faktorer som i arbetssituationen eller arbetsplatsens 

närmaste omgivning påverkar individen” (Granberg 2003, s 499). Arbetsmiljörelaterade 

frågor kan handla såväl om hälsorisker på arbetsplatsen i samband med miljöfaktorer som 

psykiskt pressat arbete (Granberg 2003, s 499). Arbetsmiljölagen (AML) reglerar 

arbetsmiljön på arbetsplatsen. Syftet med AML är enligt 1 kapitlet 1 § ”[…] att förebygga 

ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö” (citerat i 

Granberg 2003, s 503). Arbetsgivaren ska sträva efter en god arbetsmiljö detta genom att 

främja ett motivationshöjande arbetsklimat. De anställda kan då känna större tillfredställelse 

på arbetet och till sina arbetsuppgifter (Kostenius & Lindqvist 2006, s 113-115). Enligt Otto 

Granberg (2003) är det viktigt att verka för en god arbetsmiljö i form av variation i arbetet, 

gemenskap och personlig utveckling. Genom detta utvecklas arbetssituationen positivt 

(Granberg 2003, s 503). Att förespråka just varierat arbetsinnehåll och gemenskap ökar 

graden av arbetsmotivation, vilket förebygger ohälsa och kan leda till att de anställda mår 

bättre (Kostenius & Lindqvist 2006, s 113-116). En god arbetsmiljö är ”[…] ett medel för att 

skapa förutsättningar för god hälsa” (Menckel & Österblom 2000, s 42). 

 

2.3.2 Det goda ledarskapet 

För att kunna utveckla en frisk arbetsplats behövs ett konstruktivt ledarskap (Angelöw 2002, s 

35-37). Det konstruktiva ledarskapet innebär att en ledare med hjälp av medarbetarnas 

erfarenheter och kunskaper ska skapa positiva förändringar. Genom att ledaren skapar 

delaktighet främjas medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö - vilket i sin tur leder till 

effektivitet - men framför allt ökar medarbetarnas välbefinnande och hälsa. Den ovan 

beskrivna ledaren har kommit att kritiserats. Mycket kritik har riktats mot tidsåtgången som 

det för med sig. Det tar lång tid att fatta beslut när samtliga medarbetare ska försöka komma 

överens (Kostenius & Lindqvist 2006, s 65). Enligt Angelöw (2002) har ledarskapet en 
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avgörande roll i det hälsofrämjande arbetet. I ett konstruktivt ledarskap ingår faktorer som 

delaktighet, vara en god förebild samt vara uppmuntrande och stödjande. Det behövs även 

organisatoriska förutsättningar för att kunna främja ett gott ledarskap (Angelöw 2002, s 63).  

 

2.3.3 Friskvård 

Begreppet friskvård är ett unikt svenskt begrepp då det inte riktigt kan översättas till engelska. 

De engelska orden ”health education” och ”fitness” är de ord som ligger närmast (Korp 2004, 

s 127). Friskvård kan definieras som en ”samlingsbenämning på sådana åtgärder som 

stimulerar individen till egna aktiva insatser i hälsobefrämjande syfte” (Nationalencyklopedin 

2007a). Friskvård kan också beskrivas som ”Alla aktiva åtgärder som vidtas för att befrämja 

hälsan […]” (Rydqvist & Winroth 2002, s 28). Friskvård innefattar en rad olika områden 

såsom kost, motion, rök-, drog- och alkoholavvänjning, olika former av avslappning etc. 

Friskvård är en del av flera olika strategier för att få en friskare arbetsplats och ska därmed 

inte vara den enda hälsosatsningen som sker (Angelöw 2002, s 85). Friskvård handlar även 

om att informera och påverka människor att skaffa sig hälsosamma levnadsvanor. Fokus 

ligger på den enskilda individen, det är upp till den enskilda individen om denne vill satsa på 

friskvård eller inte. Utmärkande för friskvårdsarbetet är att det krävs en aktiv medverkan och 

engagemang från individen i fråga om det ska bli något resultat av friskvården4 (Korp 2004, s 

128-129).  

 

Varför friskvård?  

Friskvård är viktigt ur såväl ett individperspektiv som ett grupp- och organisationsperspektiv. 

För individen finns det egentligen nästan uteslutande fördelar med att tillgodogöra sig 

hälsofrämjande insatser som till exempel motion, kost och sömn, vilka leder till att individen 

mår bra och lättare kan hantera sin vardag. Ur ett organisationsperspektiv kan friskvård 

medföra en rad fördelaktiga effekter, exempelvis på kvalité, effektivitet och produktivitet 

(Rydqvist & Winroth 2002, s 32-33). Ett lyckat friskvårdsarbete kan bidra till mindre 

sjukfrånvaro och högre frisknärvaro vilket bidrar till besparingar och ekonomisk vinst. 

Förutom en minskning av sjukfrånvaro kan friskvården även medföra ökad arbetskapacitet 

bland medarbetarna (Andersson; Malmgren & Johrén 2000, s 32-34).  

                                                 
4 Innebörden av begreppet friskvård har förändrats över tiden. Friskvårdsbegreppet började användas i högre 
utsträckning någon gång på 70-talet och fokus låg på framför allt motion och kost. Under 80-talet vidgades 
begreppet och fokuserade då främst på utveckling av grupp- och utbildningsverksamhet, till exempel 
stresshanteringskurser, sluta-röka-grupper och kostskolor (Rydqvist & Winroth 2002, s 28-30). 
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Forskning visar på att det faktiskt blivit en ekonomisk vinst för ett företag att satsa på 

friskvård.  En studie som visar på det är en undersökning av 41 olika interventionsgrupper och 

19 olika kontrollgrupper inom industrin. Studien visar på en minskning av DALY5 med 14 % 

över två år i interventionsgruppen och en minskning av DALY med 5 % i kontrollgruppen. 

Friskvårdssatsningarna beräknades således ge $2.05 tillbaka per satsad $1 efter drygt två år 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering 2003, s 119 samt Liljebäck 2007, s 3). Ett annat 

exempel som visar på just ekonomiska vinster av olika friskvårdssatsningar genomfördes på 

ett företag där ett framgångsrikt friskvårdsarbete länge bedrivits. Undersökningar har gjorts 

bland medarbetare på ett företag där resultatet bland annat visar att sjukfrånvaron var tre 

gånger högre bland dem som var både fysiskt inaktiva, över- eller underviktiga samt de som 

hade dålig kondition. De som börjat motionera kände sig mindre trötta, mindre stressade och 

trivdes bättre på arbetet än tidigare (Andersson; Malmgren & Johrén 2000, s 32-34).  

 
I detta kapitel har tidigare forskning om perspektiv på hälsofrämjande arbete och en 

hälsofrämjande arbetsplats behandlats. I nästkommande kapitel skildras pedagogiska 

utgångspunkter som är betydelsefulla inom det hälsofrämjande arbetet. 

3. Pedagogiska utgångspunkter 

Pedagogik som vetenskaplig verksamhet kan bidra till hälsofrämjande arbete genom att belysa 

och granska hälsosituationen i samhället och därmed öka människors kunskap inom detta 

område (Karlsson 2004, s 14). I följande kapitel redogörs för pedagogiska utgångspunkter 

som i denna studie har visats vara av betydelse att ha kunskap om när det gäller 

hälsofrämjande arbete och som är relevanta för studien. 

3.1 Delaktighet  

Delaktighet är ett centralt begrepp inom hälsopromotion och belyser individens möjligheter 

och förutsättningar att delta aktivt i hälsoarbetet: individen själv måste få vara delaktig i 

frågor som rör dennes hälsa och välbefinnande. Det innebär en förflyttning från expertfokus, 

där en expert besitter kunskap, till aktörfokus, där individens makt och kunskap betraktas som 

den viktigaste förutsättningen för att befrämja hälsa. Människan ses som subjekt där hon 

genom att få större kontroll över sin egen situation kan delta mer aktivt och utvecklas. Att 

                                                 
5 Disability Adjusted Life Years = ett kvantitativt mått på sjukdom som väger samman förlorade år på grund av 
funktionsnedsättning och död (Liljebäck 2007, s 3). 
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skapa delaktighet kan på så sätt vara ett sätt att stärka individens kontroll över sin egen 

arbetssituation. Genom att individen ges större kontroll och inflytande över sin situation kan 

denne lättare delta aktivt för att främja hälsa (Hanson 2004, s 227-229). 

 

Delaktighet skapas främst genom lärande, kommunikation och ledarskap (Hanson 2004, s 

243). Kommunikation anses vara en viktig faktor för att uppnå en hälsosam arbetsplats 

(Angelöw 2002, s 76): ”Dialogen – samtalet mellan människor – är kärnan i den delaktiga 

kommunikationen” (Hanson 2004, s 247). Kunskap, information och idéer ska förmedlas för 

att medarbetarna ska bli delaktiga i vad som sker på arbetsplatsen.  Om information enbart 

kommer från ledningen är risken att medarbetaren underordnar sig och det enskilda ansvaret 

minskas (Hanson 2004, s 247). Om medarbetaren däremot blir tillfrågad och görs delaktig i 

beslutsfattande stärks det personliga ansvaret (Hanson 2004, s 239). Även motivationen ökar 

ju mer delaktig medarbetaren är i vad som sker på arbetsplatsen (Hanson 2004, s 233).  

3.2 Empowerment 

Det är svårt att hitta en svensk översättning på begreppet ”Empowerment”. Maktmobilisering 

är en tänkbar synonym, men oftast användes det engelska ordet i brist på bättre ord (Medin & 

Alexandersson 2000, s 83). Empowerment innebär ”att stärka individens möjlighet att bli mer 

självständig, kunna formulera sina egna mål och ta makt över sitt eget liv” 

(Nationalencyklopedin 2007d). Med andra ord kan empowerment ses som ett medel för att 

öka individens makt över sitt eget liv (Medin & Alexandersson 2000, s 83). ”Makt är lika med 

möjligheten att påverka” (Kostenius & Lindqvist 2006, s 62). Det innebär dock en 

människosyn som grundar sig i att se människan som en fri varelse, kapabel att göra sina egna 

val och ta ansvar för de val som görs (Medin & Alexandersson 2000, s 83). ”Människor måste 

betraktas som subjekt och därmed också i princip kapabla till att styra sitt egna liv” (enligt 

Forsberg & Starrin 1997, citerat i Kostenius & Lindqvist 2006, s 79). För att förklara 

begreppet empowerment ytterligare kan de paternalistiska6 modellerna sättas som motsats, 

vilka bygger på över- och underordning. De överordnade är så kallade experter som talar om 

vad den underordnade ska göra. Grundläggande inom empowerment är att alla människor har 

lika värde och att alla människor är kapabla att bestämma över och styra sina egna liv. 

Människan behöver med andra ord inte någon som säger till vad denne ska göra eller inte, 

utan bestämmer fullt ut själv (Kostenius & Lindqvist 2006, s 79 och 82).  

 
                                                 
6 Paternal betyder fadersgestalt och är ett lånord från engelskan (Kostenius & Lindqvist 2006, s 79).  
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Empowerment är ett centralt begrepp inom hälsofrämjande arbete (Pellmer & Wramner 2007, 

s 22). Med empowerment menas att fokusera på hälsobringande faktorer (en salutogen 

inriktning) och att varje enskild individ är kapabel att förbättra sin hälsa (Kostenius & 

Lindqvist 2006, s 16). Empowerment kopplas ofta samman med hälsopromotion och tanken 

om en helhetssyn. Det handlar bland annat om ”[…] att stärka individen vad gäller kunskap, 

kompetens och självförtroende för att hjälpa den enskilda individen att göra självständiga och 

medvetna val” (Kostenius & Lindqvist 2006, s 59).  

 

3.2.1 Empowerment som pedagogisk modell 

Tanken med empowermentmodellen är att om individen är informerad om riskerna med att 

leva ohälsosamt så kommer denne förändra sitt beteende och börja göra hälsosammare val. En 

viktig pedagogisk uppgift är att inte döma eller försöka övertyga individen om att genomföra 

en förändring, utan snarare att vägleda individen mot att fatta egna beslut angående dennes 

hälsa. En stark självkänsla är av stor betydelse inom empowerment då det finns en stark 

koppling mellan självkänsla och hälsobeteende. Andra viktiga begrepp är frivillighet och 

autonomi. Människan behöver kunskap om sin attityd och sina värderingar för att kunna göra 

fria val gällande sin hälsa (Karlsson 2004, s 15-16). 

3.3 Motivation 

Begreppet motivation associeras och definieras på många olika sätt. Därför kan det vara 

viktigt att ibland använda andra begrepp eller uttryck för att engagera individer och få dem 

positivt inställda (Ahl 2005, s 18-24). En tänkbar definition av begreppet motivation skulle 

kunna vara att se motivation som allt som driver, inriktar och upprätthåller individens 

handlanden (Kostenius & Lindqvist 2006, s 109). Motivation är något individuellt, som finns 

hos varje individ och som ser olika ut beroende på erfarenheter och bakgrund. Något som 

motiverar en person kanske inte alls är av intresse för en annan. Individer motiveras med 

andra ord olika; varje individ har olika motiv och behov som ska tillfredsställas (Ahl 2005, s 

24-48). Motivationen påverkar individens beteendeförändring och individen förväntas att 

alltid vara motiverad till förändringar. Motivation skapar kraft till inlärning, framförallt så 

ökar motivationen av en positiv inställning till inlärning, det vill säga när en individ har 

upprepande erfarenheter av framgångsrikinlärning (Kostenius & Lindqvist 2006, s 109). 

 

Scheins teori om motivationskällor redogör för hur individer tillfredställs utifrån olika behov. 

Dessa beskrivs som: den ekonomiska, sociala, självförverkliga, komplexa och psykologiska 
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individen. Den ekonomiska individen drivs av maximal ekonomisk ersättning (Bruzelius & 

Skärvad 2000, s 290). Det innebär att individen känner motivation inför det som ger störst 

ekonomiskt utbyte, i form av pengar eller tid. Det gäller alltså att erbjuda individen i fråga 

mer pengar än vad denne kan inkassera på annat håll. Teorin om den ekonomiska människan 

har kritiserats av forskare för att inte vara realistisk (Ahl 2005, s 24). Enligt teorin om den 

sociala individen uppnås motivation genom interaktion och samspel med andra individer 

(Bruzelius & Skärvad 2000, s 290). Individen motiveras av uppmärksamhet och tillhörighet 

snarare än fysiska aktiviteter och ekonomiska vinning (Ahl 2005, s 27). Teorin om den 

självförverkligande individen innebär att individen hämtar motivation genom att göra 

självständiga och framgångsrika arbeten (Bruzelius & Skärvad 2000, s 290). Den komplexa 

individen däremot hämtar sin motivation beroende på det sammanhang och den tidpunkt som 

individen befinner sig i. Teorin om den psykologiska individen innebär att individen 

motiveras av att förverkliga den ideala identiteten, det vill säga att individen strävar efter att 

bli uppfattad så som denne själv vill bli uppfattad (Bruzelius & Skärvad 2000, s 290). 

  

Det finns också teorier om motivation som riktar sig mot yttre respektive inre motiverade 

krafter. Den yttre motivationen påverkas av omgivningen. Det kan bland annat handla om en 

hälsovägledares feedback eller organisatoriska förändringar (Kostenius & Lindqvist 2006, s 

109-110). Exempel på yttre motiverande krafter kan vara saker som belöningar och straff från 

omgivningen. Den inre motivationen handlar däremot om psykologiska faktorer, det kan gälla 

förväntningar och attityder individen har till saker och ting. Den inre motivationen grundar sig 

i individens inre behov och motiverar genom kompetens och självständighet, till exempel så 

har vissa individer behov av att känna sig duktiga och oberoende (Ahl 2005, s 46-48 samt 

Kostenius & Lindqvist 2006, s 110). Det ger också en ökad inre motivation och drivkraft när 

framgång och utveckling upplevs (Rydqvist & Winroth 2002, s 90-91).  

 

Genom att sätta begreppet motivationen i förhållande till exempelvis hälsa och vikten av att 

delta på friskvårdsaktiviteter, kan motivationen öka bland annat genom att belysa betydelsen 

av hälsa och friskvård i förhållande till sjukdomsprevention (Faskunger 2004, s 172). Dock 

har det visat sig att skrämselpropaganda inte fungerar. En annan faktor som är av betydelse 

för ökad motivation till en hälsosam beteendeförändring hos individen är vikten av socialt 

stöd. Feedback och belöningar från omgivningen upplevs motivationshöjande och individen 

klarar då lättare av förändringar. Ytterligare en faktor som ökar motivationen hos en individ är 

genom att göra något som ligger i individens intresse. Motivationen kan alltså ligga i det 
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personliga intresset till olika aktiviteter. En aktivitet kan motivera en individ till att delta 

medan en annan individ motiveras av en annan aktivitet som ligger närmare dennes intresse 

(Kostenius & Lindqvist 2006, s 109 och 113-115).  

 

3.3.1 Motivationsanalys som pedagogiskt verktyg 

Motivationsanalys innebär att genom tre steg utvärdera och konstatera de drömmar, mål och 

resurser en individ har. Dessa tre steg är vision, mål och åtgärd. Vision innebär att individen 

uttrycker önskemål eller en dröm om vad denne vill uppnå. Mål innebär att göra visionen 

realistisk; att göra en realitetsanpassning av målen. Genom att ta reda på och synliggöra målen 

uppnås lättare en fungerande dialog. Det är vikigt att medarbetarna själva är öppna för dialog 

och reflektion för att en förändring ska kunna ske och hälsa främjas (Kostenius-Foster & 

Lindqvist 2004, s 19). Med åtgärd menas att göra en åtgärdsplanering för de satsningar som 

behövs för att målet ska kunna nås, åtgärd är med andra ord en konkret handling (Kostenius & 

Lindqvist 2006, s 167-168 samt Kostenius-Foster & Lindqvist 2004, s 18-19). I en 

motivationsanalys ska möjligheterna eftersträvas och inte begränsningarna (Kostenius & 

Lindqvist 2006, s 167). ”Motivationsanalys kan leda till en tydligare ansvarsfördelning mellan 

hälsovägledare och den som ska vägledas och att missförstånd kring mål undviks” 

(Kostenius-Foster & Lindqvist 2004, s 19).  

 

Att utföra en motivationsanalys anses vara relativt okomplicerat. Den kan enkelt göras på 

egen hand men det kan vara till fördel att diskutera igenom de tre stegen (vision, mål och 

åtgärd) med någon, exempelvis en hälsovägledare eller en annan insatt person. Att utföra en 

motivationsanalys i grupp kan också vara en fördel, då kan deltagarna diskutera realistiska 

mål och dela med sig av erfarenheter och tips. Alla individer är olika och alla motiveras inte 

lika lätt att till exempel börja motionera eller sluta röka. Det är därför av vikt att sätta upp ett 

startdatum samt en realistisk tidsåtgång för genomförandet (Kostenius & Lindqvist 2006, s 

172-173).  

 

I föregående kapitel har delaktighet, empowerment och motivation berörts. I följande kapitel 

återges en företagsbeskrivning och en presentation av Saab Bofors Dynamics 

friskvårdsprojekt. 
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4. Företagsbeskrivning  

Saab grundades 1937 och har idag cirka 13 600 anställda. Saab tillhandahåller en global 

marknad med olika produkter och tjänster, vilka berör allt från militärt försvar till civil 

verksamhet. Företaget omsätter cirka 21 miljarder kronor per år (Saab 2007a). Saab Bofors 

Dynamics7 grundades 2000 och är en del av Saab koncernen, men fungerar som en fristående 

juridisk enhet. SBD har ungefär 1 100 anställda och bedriver verksamhet i Karlskoga, 

Linköping, Eskilstuna och Göteborg. Företaget arbetar huvudsakligen med att utveckla 

missilsystem och understödsvapen för såväl det svenska försvaret som andra länders försvar 

och är världsledande inom sin profession: 
We intend to continue to be the dominant supplier to the Swedish Defense Forces within the area of 
systems for precision effect through a constant renewal of our services, products and systems. At 
the same time, we shall be a significant actor on the international market, both as a system supplier 
and as a partner (Saab 2007c). 
 

SBD arbetar även internationellt med olika projekt och samarbeten samt är ledande inom sitt 

område. SBDs affärsidé är att tillhandahålla avancerade, högkvalitativa och robusta system 

för precisionsverkan (Saab 2007b).  

4.1 Saab Bofors Dynamics - ”Det friska företaget” 

År 2004 startade SBD ett friskvårdsprojekt kallat ”Det friska företaget” för att lansera 

friskvård. De grundläggande tankarna med ”Det friska företaget” uttrycks i följande citat: 
Människors livssituation och hälsa formas av en balans mellan arbete och fritid. Arbetsmiljön i vid 
bemärkelse har en stor påverkan på både fysisk och mental hälsa. Ur företagsekonomisk synvinkel är 
det lönsamt att skapa en frisk arbetsplats och vi måste erbjuda en attraktiv arbetsplats för dagens och 
morgondagens anställda (SBD Intranät 2007). 

 

Målet med ”Det friska företaget” är att SBD ska arbeta för att bli ett friskt och attraktivt 

företag. SBD hoppas på att satsningarna på ”Det friska företaget” ska leda till att 

medarbetarna inspireras och motiveras till goda levnadsvanor, samt att genom detta öka 

förutsättningarna till ett frisktal8 på 80 % hos SBD (SBD Intranät 2007). SBD anser att flera 

olika områden bidrar till ”Det friska företaget”, vilket illustreras i figur 1: 

                                                 
7 Saab Bofors Dynamics kommer hädanefter att förkortas SBD. 
8 Ett frisktal är en mätning av antalet medarbetare som under ett år har fem eller mindre sjukdagar (SBD Intranät 
2007). 
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Figur 1: ”Det friska företaget” (SBD Intranät 2007). 
 

Nedan följer en redogörelse om vad varje område i figuren innebär för SBD: Inom området 

systematiskt arbetsmiljöarbete arbetar SBD för att integrera arbetsmiljöfrågorna som en del i 

verksamheten. Företagshälsovården redogör för betydelsen av förebyggande åtgärder för att 

minska den arbetsrelaterade sjukfrånvaron. Inom området värderingar strävar SBD efter att 

ansvar, kunnande, vilja och respekt ska spegla företagets arbetssätt. Ett övergripande mål för 

SBD är kort- och långsiktig lönsamhet, SBD menar att förutsättningen för lönsamheten är att 

möta kundernas behov och ständigt utveckla konkurrensförmågan. Friskvården arbetar för en 

attraktiv arbetsplats där medarbetarnas arbetsglädje, trivsel och hälsa värdesätts. Området 

jämställdhet främjar jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Inom området kompetensutveckling 

arbetar SBD för att bedriva kompetensutveckling på såväl företagsnivå som enhetsnivå och 

individnivå. Området mångfald innebär att ta tillvara på medarbetarnas olikheter. Området 

ledarskap behandlar att varje ledare (gäller samtliga som tilldelats någon form av 

ledaruppdrag) inom SBD ska anpassa ledarskapet till den aktuella situationen. Med området 

balans i livet menar SBD att de har en positiv attityd till varje människas behov av balans i 

livet. Det gäller balansen mellan arbete, familj och fritid. Inom området medarbetarskap 

redogör SBD för att alla anställda inom företaget är medarbetare, men har olika roller, och 

utifrån det egna arbetet medverkar samtliga till att stärka verksamheten. SBD tillämpar 

flexibel arbetstid vilket innebär rent generellt att de ökar möjligheterna till individuell 

 



  20  
 

anpassning av arbetstiden för medarbetarna. Enligt SBD är alla områdena viktiga för att få ett 

välmående företag (SBD Intranät 2007).  

 

4.1.1 Saab Bofors Dynamics Friskvårdsprojekt 

Enligt SBD är avsikten med friskvårdsprojektet att utveckla SBDs satsningar inom friskvård 

vilket ska leda till ökad hälsa, motivation och trivsel hos medarbetarna. Syftet med 

friskvårdsarbetet beskrivs som följer: 
Medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv 
organisation. SBD ska vara en attraktiv arbetsplats, där medarbetarens arbetsglädje, trivsel och hälsa 
värdesätts. Företagets friskvårdsinsatser ska inspirera och motivera till bra levnadsvanor och 
uppmuntra till att behålla och förbättra hälsa och kondition. Vi främjar hälsa genom att skapa 
förutsättningar för våra medarbetare att själva ta aktivt ansvar för sin hälsa (SBD Intranät 2007). 

 

Friskvårdsprojektet bygger – enligt SBD – på en helhet av ett antal områden. SBD anser att 

det finns ett stort utbud hälsofrämjande områden, vilka kan ses som delar i friskvårdsprojektet 

(SBD Intranät 2007). I friskvårdsblomman nedan illustreras de delar som är av betydelse för 

ett fungerande friskvårdsarbete:  

 

 
Figur 2: Friskvårdsblomman (SBD Intranät 2007). 

 

I följande avsnitt redogörs för vad SBD behandlar inom varje område i friskvårdsblomman 

(figur 2) och vad enligt dem är av betydelse för ett fungerande friskvårdsprojekt: Med 

trivselaktiviteter innebär att trivseln till arbetsglädjen och de sociala kontakterna ska öka (eller 

bibehållas). Enligt SBD bidrar gemensamma aktiviteter till motivation och engagemang bland 
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medarbetarna. Med rekreation menar SBD att det finns ett flertal fritidsanläggningar som alla 

medarbetare inom Saab kan boka. Området eget ansvar innebär att varje enskild individ har 

ansvar för sin egen hälsa. Kost betyder att SBD erbjuder ”viktväktarna på jobbet”, samt att 

aktiviteter såsom matlagningskurser och lunchföreläsningar om nyttig kost erbjuds. Inom 

SBD finns ett antal hälsoinspiratörer vilka ska fungera som en länk mellan 

personalavdelningen och medarbetarna så att SBD satsar på ”rätt” aktiviteter. 

Hälsoinspiratörerna har som uppgift att få fram information om vad medarbetarna värdesätter 

och vill göra inom friskvårdsområdet. (Ytterligare information om hälsoinspiratörerna 

presenteras i nästkommande avsnitt). Det råder rökfri arbetsmiljö inom hela SBD och för 

medarbetarna som vill sluta röka erbjuds rökavvänjningsgrupper. SBD anordnar diverse 

föreläsningar vilka behandlar olika aktuella områden. Området hälsoprofil innebär att 

hälsoprofilbedömningar (HPB) genomförs på varje ort. Enligt SBD är HPB ett utmärkt 

redskap för att kartlägga och analysera situationen och behovet av olika friskvårdsinsatser på 

en arbetsplats. HPB syftar till att medvetengöra individen om sin hälsosituation. Återhämtning 

är enligt SBD ett viktigt begrepp som innefattar många olika aspekter och betyder olika för 

den enskilde individen. SBD lyfter fram några (enligt dem) viktiga faktorer: flexibel arbetstid, 

massage, bokningsbara massagestolar, lunchföreläsningar, lunspromenader samt att behovet 

av återhämtning undersöks och diskuteras under utvecklingssamtalet. Enligt SBD är motion 

lika viktigt som att äta rätt och inte röka. Motion förebygger övervikt, besvär och sjukdomar, 

därför tycker SBD att det är viktigt att även erbjuda fysiska aktiviteter. Det finns till exempel 

möjlighet att delta i olika fritidsföreningsaktiviteter och utnyttja träningsanläggningar (SBD 

Intranät 2007). 

 

Friskvårdsarbetet som projektform kommer inte att finnas kvar från och med år 2008. SBD 

anser att friskvårdsarbete inte ska bedrivas som projekt på längre sikt, utan det ska istället 

fortsätta som ordinarie verksamhet. I slutet av varje år kommer SBD göra en utvärdering av 

friskvårdssatsningarna (SBD Intranät 2007). 

 

4.1.2 Hälsoinspiratörer 

SBD har utsett hälsoinspiratörer inom friskvårdsprojektet, vilka förväntas utgöra en viktig del 

i friskvårdsarbetet. Hälsoinspiratörerna är verksamma inom SBD och har ordinarie 

arbetsuppgifter samtidigt som de hjälper till att bedriva friskvårdsprojektet. De har genomgått 
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en utbildning9 innan de trätt in i rollen hälsoinspiratör och de finns på varje ort (Karlskoga, 

Linköping, Eskilstuna och Göteborg). Deras uppgift är att öka kunskapen om hälsa bland 

SBDs anställda, men de ska också fungera som idé- och bollplank gällande friskvårdsfrågor 

och hälsofrämjande insatser. Hälsoinspiratörerna ska marknadsföra, planera och genomföra 

friskvårdsaktiviteter samt vara med och påverka och utveckla SBDs friskvårdssatsningar 

(SBD Intranät 2007). 

 

När friskvårdsprojektet övergår som en ordinarie verksamhet kommer hälsoinspiratörerna att 

organiseras i skydds- och arbetsmiljökommittéer och friskvård integreras i 

arbetsmiljöprocessen. Hälsoinspiratörerna kommer även att ingå i ett nätverk som har 

gemensamma träffar under året. Huvudansvaret fortsätter att ligga på personalavdelningens 

ansvar, personalavdelningen kommer även att hålla i ansvaret vad gäller hälsoinspiratörernas 

nätverk. Som tidigare nämnts kommer personalavdelningen hos SBD att göra en utvärdering 

av friskvårdsarbetet. Även hälsoinspiratörerna gör en utvärdering, med fokus på sitt eget 

friskvårdsarbete (SBD Intranät 2007). 

4.2 Hälsodiplomering 

Hälsodiplomering10 är en modell som har tagits fram för att bedöma och utveckla ett befintligt 

hälsofrämjande arbete hos ett företag. Korpen Hälsa11 använder sig av denna modell när de 

hälsodiplomerar företag. Modellen syftar till att bedöma och utveckla det hälsofrämjande 

arbete som finns på en arbetsplats. Enligt Korpen Hälsa innefattar hälsofrämjande områden 

bland annat hälsostrategi, friskvård och organisation (Korpen 2007).  

 

SBD blev hälsodiplomerade 16 januari år 2006 av Korpen Hälsa och diplomeringen är giltig i 

två år. Att vara hälsodiplomerad innebär enligt Korpen Hälsa att kunna påvisa ett aktivt och 

långsiktigt hälsoarbete. Korpen Hälsa anser att SBD uppfyller kraven på detta och bedömer 

att en av SBDs styrkor är att de har en helhetssyn på hälsoarbete. SBD anser själva att 

hälsodiplomeringen är ett steg i rätt riktning för företaget och friskvårdsarbetet (SBD Intranät 

2007). 

 

                                                 
9 Vi har inte haft tillgång till information gällande hälsoinspiratörernas utbildning, därav utvecklas inte detta 
ytterligare.  
10 För vidare information om Hälsodiplomeringen se http://www.korpen.se/t1h.aspx?p=107738 
11 För vidare information om Korpen Hälsa se http://www.korpen.se/t2.aspx?p=106100 
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I nästa avsnitt redogörs för val av metod, studiens genomförande, urvalsgrupp och 

genomförandet av fokusgrupper. I avsnittet beskrivs också valet av angreppssätt, metodens 

rimlighet, de etiska aspekter som ska tas hänsyn till samt teoretiska och metodologiska 

problem som uppstått under studiens gång.  

5. Metodologiska utgångspunkter 

Valet av forskningsmetod och ansats beror oftast på den vetenskapssyn man som forskare 

anammar. Det finns ett antal olika sätt att se på vetenskap. Positivismen och hermeneutiken är 

två betydelsefulla och traditionella förhållningssätt till hur forskning bör bedrivas. 

Positivismen och hermeneutiken representerar inte bara två olika metodologiska 

uppfattningar, utan står även för två vitt skilda tolkningar av verkligheten (Gustavsson 2004, s 

8-14).  

5.1 Positivism och hermeneutik - en jämförelse 

Positivismen skiljer mellan kognitivt meningsfulla (verifierbara) och kognitivt meningslösa 

(icke-verifierbara) påståenden. Det innebär att ett påstående har en kognitiv mening endast om 

den empiriskt går att verifiera (Gilje & Grimen 2003, s 59-68). Det betyder att de utsagor som 

är giltiga är de som kan beaktas direkt genom erfarenhet och observation eller indirekt genom 

att använda olika mätinstrument. En positivistisk vetenskapssyn innebär oftast att forskaren 

undersöker kausala samband (orsak-verkan) som prövas i empirin. Orsak-verkan kan påvisas 

genom att konstatera att en viss händelse föregår en annan (Bryman 1997, s 24-25 och 56 

samt Gilje & Grimen 2003, s 302).   

 

Hermeneutiken, till skillnad från positivismen, använder tolkning som metod (Gustavsson 

2004, s 13). ”Hermeneutiken […] består av både försök att skapa en metodlära för tolkning av 

meningsfulla fenomen och att beskriva de villkor som gör det möjligt att förstå meningar” 

(Gilje & Grimen 2003, s 177). Inom hermeneutiken är kontext och förutsättning två viktiga 

begrepp. Grundtanken inom hermeneutiken är att en tolkning endast kan förstås i den kontext 

som den förkommer i och att allt förstås mot bakgrund av vissa förutsättningar, nämligen 

förförståelse och fördomar. Genom individens förförståelse bestäms vad som är begripligt 

eller obegripligt. Världen möts aldrig som ett blankt blad utan en förförståelse som är taget 

förgivet. En individs förförståelse kan bero på olika saker som till exempel språk, 

trosuppfattningar och erfarenheter. Denna förförståelse tar individen med sig i interaktionen 

med andra och i sina försök att tolka. När det gäller en individs förförståelse är tre saker 
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viktiga att ha i åtanke. Den första är att förförståelse inte behöver vara språkligt uttalad, den 

andra är att förförståelse av världen är holistisk, vilket betyder att delarna normalt hänger ihop 

i ett löst sammanfogat system där delarna bygger på, stödjer och passar in i varandra. Den 

tredje är att förförståelsen är reviderbar, förförståelsen kan ändras i mötet med andra individer 

och med nya erfarenheter (Gilje & Grimen 2003, s 183-190).  

 

Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln, vilken ”[…] pekar på 

sambanden mellan det vi ska tolka, förförståelsen och det sammanhang som det måste tolkas 

i” (Gilje & Grimen 2003, s 190). Den hermeneutiska cirkeln symboliserar att all forskning 

består av ständiga rörelser mellan helhet och del, tolkning och kontext, tolkning och 

förförståelse. ”Hur delen ska tolkas är beroende av hur helheten tolkas, och hur helheten 

tolkas är beroende av hur delarna tolkas” (Gilje & Grimen 2003, s 191). Genom att låta den 

hermeneutiska cirkeln övergå till en ”hermeneutisk spiral” går det lättare att förstå 

sammanhanget hur delarna tolkas ur helheten och helheten ur delarna (Alvesson & Sköldberg 

1994, s 115-116). Inom den hermeneutiska forskningen finns stora friheter såväl som 

begränsningar. En hermeneutiker är inte bunden att göra ett stort slumpmässigt urval för att få 

ett representativt sådant. Istället tillförs forskarens egen tolkning, vilken inte behöver 

bekräftas av fler. Forskaren är unik med sin förförståelse och förmåga att tolka resultatet. En 

fördjupad förståelse av forskningsområdet kan ges genom hermeneutisk forskning, men dock 

är det svårt att exakt samma resultat framkommer av en annan hermeneutiker (Gustavsson 

2004, s 13-14).     

 

Positivism förknippas ofta med kvantitativa studier och en objektiv syn, medan 

hermeneutiken ofta kopplas samman med kvalitativa studier och en subjektiv syn (Davidsson 

& Patel 2003, s 29). Att likställa positivismen med kvantifiering och kalla hermeneutiken för 

kvalitativ metod är dock felaktigt. En hermeneutiker kan använda sig av kvantitativ data, även 

om matematik då inte används för att tolka data, utan istället semantik (betydelselära). 

Semantik används också av den kvantitativa forskaren eftersom matematik och statistik är 

meningslöst utan tolkning (Gustavsson 2004, s 12-13). I denna studie anammas ett 

hermeneutiskt förhållningssätt. 

5.2 Kvantitativ och kvalitativ metod 

Kvantitativ metod och kvalitativ metod är två olika tillvägagångssätt att använda sig av vid 

forskning. Dessa två metoder innefattar hur man som forskare samlar, bearbetar, analyserar 
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och tolkar data. Valet av metod ska göras med hänsyn till hur pass väl forskningsfrågorna kan 

besvaras (Bryman 1997, s 18). Kvantitativa eller kvalitativa metoders användbarhet beror på 

forskningsfrågorna (Kvale 1997, s 69). I den kvantitativa metoden vill forskaren ständigt 

påvisa att resultat från en undersökning kan generaliseras till att gälla även andra personer och 

situationer än dem som undersökts just nu i denna situation. Forskaren använder sig oftast av 

ett stort slumpmässigt urval, därför att urvalet ska vara representativt också för en större 

population. Replikering (upprepning) av ett tidigare forskningsresultat förespråkas ofta inom 

den kvantitativa forskningen (Bryman 1997, s 47 och 51). ”Replikation kan utgöra ett medel 

för att avgöra i vilken utsträckning resultaten är tillämpliga och giltiga även i en annan 

situation” (Bryman 1997, s 51).  

 

En forskare använder ett kvalitativt tänkande då det gäller att förstå eller hitta ett mönster i det 

som ska studeras (Trost 1993, s 13). I den kvalitativa metoden intresserar sig forskaren främst 

av forskningspersonernas eget perspektiv på handlingar, normer och värden. Denna aspekt är 

fastställd inom den kvalitativa metoden. Karaktäristiskt för kvalitativa studier är också att 

komma längre än en ren beskrivning och göra en mer detaljerad analys av det som har 

studerats (Bryman 1997, s 77 och 79). Forskaren kan inte i en kvalitativ metod tolka med fritt 

tyckande eller inslag av egna idéer på det empiriska materialet, utan tolkningen måste 

bedömas utifrån de kriterier som forskaren tillämpar. Dessa kriterier kan bland annat gälla det 

hermeneutiska del- och helhetskriteriet (Gustavsson 2004, s 14).  

 

Valet av kvantitativ eller kvalitativ metod beror på forskningsfrågan som ställs. Om 

forskningsfrågan gäller att redogöra för hur ofta, hur många eller hur vanligt, ska man som 

forskare använda sig av en kvantitativ metod. Om forskningsfrågan däremot handlar om att 

förstå eller hitta ett mönster så ska man som forskare istället använda sig av en kvalitativ 

metod (Trost 1994, s 19 och 22). Forskare som använder en kvantitativ metod kritiserar ofta 

den kvalitativa forskningen på grund av svårigheten att replikera resultaten av en kvalitativ 

metod och en kvalitativ tolkning (Bryman 1997, s 51-52 och 86). Kvalitativa intervjuer är i 

många fall en användbar undersökningsmetod. Intervjuer kan hållas såväl med enskilda 

individer som i grupp. I kvalitativa intervjuer kan forskaren få fram information som i 

kvantitativa metoder skulle vara näst intill omöjligt att komma åt. En form av intervju är 

fokuserade gruppintervjuer, så kallade fokusgrupper (Wibeck 2000, s 7 och 37). 
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5.2.1 Fokusgrupper 

Fokusgrupper innebär att en grupp människor möts för att diskutera ett av forskaren redan 

angivet ämne under en begränsad tid. Fokusgruppintervjun leds av forskaren vilken kallas för 

moderator. Det är fokusgruppdeltagarna som ska inta ”talarrollen” under intervjun, medan 

moderatorn leder diskussionen och ser till att alla får komma till tals (Wibeck 2000, s 7-9). 

”Fokusgrupper skiljer sig från individuella intervjuer inte minst genom att en rad 

gruppdynamiska faktorer träder in och påverkar människors beteenden” (Wibeck 2000, s 12). 

En moderator kan omöjligt vara förberedd på allt som kan hända under en fokuserad 

gruppintervju, men det är bra om moderatorn innan intervjun reflekterar över sådant som kan 

komma att inträffa. Faktorer som bland annat ålder, kön och religion kan påverka gruppen. 

Exempelvis underlättas interaktionen i gruppen om individerna har liknande socioekonomiska 

och kulturella bakgrunder (Wibeck 2000, s 27-28). Det är också lätt att personerna i 

fokusgruppen påverkar varandra och att det på så sätt blir majoritetssynpunkter, detta är något 

som moderatorn måste vara uppmärksam på (Trost 1993, s 24). 

 

En moderator kan ta hjälp av en assistent (observatör) för att på så sätt inte behöva tänka på 

allt själv. Assistentens uppgift kan då innebära att anteckna viktiga inslag, såväl verbala som 

icke-verbala, samt att sköta bandspelaren och andra bekvämligheter under intervjun. Både 

moderatorn och assistenten ska försöka låta bli att reagera under intervjun; de ska agera 

neutralt. Deltagarna ska inte kunna känna av om de kommit med impopulära kommentarer då 

detta kan göra att de inte säger sådant som de annars skulle ha sagt (Wibeck 2000, s 76-77). 

Krav som ställs på såväl moderator som assistent är öppenhet och flexibilitet under intervjun 

(Kvale 1997, s 82), då grupper fungerar ofta mycket olika. Moderatorn måste till exempel i 

vissa grupper ställa fler frågor för att hålla diskussionen vid liv än i andra grupper, där 

moderatorn istället måste styra diskussionen så den inte svävar ut helt från ämnet (Wibeck 

2000, s 76-77). 

 

Forskaren kan använda sig av redan existerade grupper (där individerna redan känner 

varandra) eller av grupper där individerna inte känner varandra sen tidigare. Det finns fördelar 

och nackdelar med båda valen. I den grupp där medlemmarna inte känner varandra finns en 

risk att blyga och tystlåtna personer blir ännu tystare och inte vågar vara med i diskussionen, 

samtidigt som väldigt starka individer tar ännu mer plats än vad de brukar. I grupper där 

individerna känner varandra sen tidigare inträffar oftast inte detta. Det är också lättare att 

rekrytera medlemmar till fokusgrupper då de känner varandra. En nackdel med att ha 
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fokusgrupper där de känner varandra är att vissa saker utelämnas i diskussionen, då gruppen 

mer eller mindre betraktar sakerna som självklara. En annan nackdel är att det i gruppen finns 

en viss rollfördelning och att de kommer att inta samma roller trots att det är en ny situation 

de befinner sig i. Ett annat ställningstagande forskaren måste göra vid rekrytering av 

fokusgrupper är om grupperna ska vara homogena eller heterogena, om grupperna ska bestå 

av kvinnliga, manliga eller mixade medlemmar. Viktigt att tänka på är också storleken på 

gruppen. En fokusgrupp bör inte vara för stor då risken finns att individerna inte känner 

inflytande och samhörighet i gruppen. En lämplig storlek på fokusgruppen är mellan fyra och 

sex medlemmar (Wibeck 2000, s 49-54).  

 

Transkriptionen av intervjuer är det som är mest tidskrävande, men är också det bästa sättet 

att få ett bra analysunderlag. Forskaren måste tänka på att ju grövre transkription av intervjun 

denne gör, desto mer information kan gå förlorad. Inom akademisk forskning är det en 

förutsättning att transkribera resultatet för att få med allt som framkommit under intervjuerna. 

Det viktigt att forskaren under sin analys går tillbaka till studiens syfte: analysen av resultatet 

ska svara på forskningsfrågan (Wibeck 2000, s 81 och 88). 

5.3 Fallstudiebaserad forskning 

Fallstudiebaserad forskning används i synnerhet för att förstå och ge en grundläggande 

uppfattning av ett fenomen. Fallen utgör rådata och används som underlag för forskning; 

studien ger empiriska data som sedan analyseras och tolkas. I denna typ av forskning tar 

forskaren sig an oklarheter och komplexitet som inte kan uttryckas i precisa ekvationer, vilket 

innebär att fallstudien övervägande är kvalitativ. Dock kan kvantitativa element ingå i studien. 

I de flesta fallstudier ingår någon form av intervju som utgör själva kärnan i datainsamlingen. 

I en fallstudiebaserad forskning ingår följande moment: Det första steget är planering och 

undersökningsdesign av forskningsområdet, där syftet och forskningsfrågorna lyfts fram. Det 

andra steget är datainsamlingen (empirin) genom till exempel intervjuer. I det tredje steget 

analyseras och tolkas resultatet och kopplas till empiri, teori och slutsatser. Det fjärde steget 

innefattar ett säkerställande av undersökningens kvalitet. Det avslutande steget i denna typ av 

forskning är att tydligt återge de slutsatser som framkommer (Gustavsson 2004, s 115-120 

och 128).  
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5.4 Rimlighet 

Det är viktigt att som forskare inom hermeneutiken uppmärksamma studiens rimlighet, det 

vill säga om den erhållna tolkningen är sann och vetenskaplig eller inte. Sanningen handlar 

om avslöjanden av tidigare okända förhållanden. För att nå sanningen måste rimligheten av 

resultaten kritiskt bedöma de argument som utelämnats under studiens gång. Det handlar 

alltså inte om att statiskt jämföra fakta (vilket är ett måste i positivismen). I hermeneutiken är 

fakta heller aldrig slutgiltig utan alltid tillfällig, den hermeneutiska processen kan alltid 

fortsätta med en ny förförståelse, nya frågeställningar och nya avslöjanden till ämnet 

(Alvesson & Sköldberg 1994, s 167-168). Det innebär att:  
Ingen kan hävda att en viss tolkning är slutgiltig eller ens tillförlitligt ”sann” i någon mening av 
korrespondens mellan teori och fakta; däremot kan argument lämnas för att en viss tolkning är rimlig, 
kanske rentav den för närvarnade rimligaste med utgångspunkt i den tid vi lever i och de 
frågeställningar vi har till förfogande […] Rimligheten i tolkningen kan bara avgöras genom öppen 
kritik diskussion och dialog om de argument och resonemang på vilka den vilar (Alvesson & 
Sköldberg 1994, s 168).  

 
En god hermeneutisk tolkning pendlar mellan fyra aspekter: tolkningsmönster, text, dialog 

och uttolkning. Dessa aspekter innehåller olika stödjande och kritiska argument för eller mot 

tolkning (aspekterna är relevanta inte absoluta). Tolkningsmönstret, vilket motsvarar teorin, 

bör vara såväl internt som externt kontrollerat. Internt därför att logiska motsägelser är starka 

motargument och externt i betydelsen av att tolkningsmönstret stämmer eller innehåller skäl 

till att inte stämma med tidigare tolkningsmönster. Text är inte tolkad fakta utan en ren text. 

Fakta uppstår ur texten genom tolkningsprocessen. Vad som uppfattas som fakta påverkas och 

kan komma att förändras under hela processens gång. Forskaren måste hela tiden vara 

uppmärksam på att omvandla forskningens referensramar: nya fakta kan tillkomma medan 

gammal kan gå förlorad. Dialogen används som en metod för att ställa frågor och lyssna till 

texten. Frågorna utgår från en viss förförståelse till ämnet men omvandlas under processens 

gång. Uttolkning betyder att forskaren under hela processen samlar på sig deltolkningar. 

Deltolkningarna sätts i samband med tolkningsmönstret, samt texten och dialogen. 

Tolkningsmönstret omvandlas om deltolkningarna förändras. Genom deltolkningarna skapas 

ny fakta och nya frågor medan gamla frångås (Alvesson & Sköldberg 1994, s 170-174). 

5.5 Vetenskapliga ansatser 

Inom vetenskapsteorin talas det om induktion, deduktion och abduktion. Dessa begrepp 

används för att påvisa skillnaden mellan hur forskaren rör sig mellan teori och empiri 

(Davidsson & Patel 2003, s 23-24 samt Alvesson & Sköldberg 1994, s 42). En induktiv ansats 

innebär att utgå från ett antal enskilda fall och påstå att ett samband som observeras i samtliga 
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fall är allmängiltigt (Alvesson & Sköldberg 1994, s 41). Med andra ord kan sägas att 

forskaren utgår från empirin och sätter den i en kontext (Chalmers 2003, s 52-66). Det 

deduktiva angreppssättet utgör motsatsen och innebär att utgå från en generell regel vilken 

förklarar ett visst enskilt fall (Alvesson & Sköldberg 1994, s 41). Forskaren har en teori som 

denne prövar i empirin (Chalmers 2003, s 52-66). Då den induktiva ansatsen innebär att en 

samling enskildheter utgör en allmän sanning är denna ansats mycket riskfylld. En deduktiv 

ansats till skillnad från en induktiv är inte fullt så riskfylld därför att den förutsätter vad som 

ska förklaras: teorin (den allmänna regeln) gäller för det som ska undersökas (Alvesson & 

Sköldberg 1994, s 41-42). En abduktiv ansats är en kombination av induktion och deduktion. 

”Abduktionen utgår från empiriska fakta liksom induktionen, men avvisar inte teoretiska för-

föreställningar och ligger i så måtto närmare deduktionen” (Alvesson & Sköldberg 1994, s 

42). I denna studie anammas en abduktiv ansats genom att vi har en viss förförståelse 

beträffande SBDs friskvårdsprojektet men utgår från resultatet (empirin) och sätter den i en 

kontext. 

5.6 Studiens genomförande 

I anslutning till denna uppsats inom området arbetslivspedagogik har vi fått i uppdrag av 

personalchef och friskvårdsprojektansvarig på SBD att dokumentera några anställdas 

synpunkter på ett friskvårdsprojekt som pågår inom företaget, för att möjliggöra en utveckling 

av friskvårdsarbetet. Uppdraget innebär att undersöka hur SBDs friskvårdsprojekt fungerar 

och upplevs av medarbetarna. SBD vill att en behovsanalys genomförs med efterföljande 

förslag på åtgärder som utmynnar i en handlingsplan. SBD har relativt klara funderingar och 

frågor de vill ha besvarade. De vill veta vad medarbetarna tycker generellt om 

friskvårdsprojektet, vilka behov som finns och hur medarbetarna ser på friskvårdsprojektet 

och hälsoinspiratörernas arbete. De vill även veta hur det fungerar med information om 

friskvårdsprojektet och om informationen når ut till alla medarbetare. Vi kommer inte att 

genomföra en behovsanalys i denna studie, då vårt syfte inte är detsamma som syftet med 

uppdraget. Vi kommer dock att fullfölja deras uppdrag genom en separat rapport då 

uppdragsgivaren är i behov av råd och rekommendationer till eventuella åtgärder inom 

friskvårdsprojektet. 

 

Det finns flera former av datainsamlingsmetoder att välja mellan när man som forskare ska 

undersöka någonting, till exempel enskilda intervjuer, gruppintervjuer som fokusgrupper och 

enkätundersökningar (Kvale 1997, s 97). En enkätundersökning har tidigare genomförts av 
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SBD själva, vilket innebär att de nu är intresserade av en mer djupgående undersökning i form 

av intervjuer. Denna studie är en fallstudie av SBDs pågående friskvårdsprojekt. SBDs 

friskvårdsprojekt utgör rådata i denna studie, vilket undersöks genom kvalitativa intervjuer (i 

form av fokusgrupper) som sedan analyseras och tolkas. Valet av metod baserades på 

bedömningen att den bäst kunde uppfylla uppsatsens syfte och forskningsfråga. Vi ansåg 

också att fokusgrupper var bäst lämpad för att nå så många människor som möjligt i 

förhållande till den tid vi hade till vårt förfogande. Fokusgrupper är kostnadseffektivare än 

enskilda intervjuer när det gäller tidsfrågan. Fokusgrupper resulterar också ofta i mer 

information än enskilda intervjuer (Gustavsson 2004, s 128-129). Valet av angreppssätt i 

denna studie har valts med utgångspunkt i den vetenskapssyn vi som forskare förhåller oss 

till, samt i förhållande till lämpligheten av studiens syfte och forskningsfråga. I anslutning till 

detta har vår uppsats ett hermeneutiskt förhållningssätt, då en tolkande metod används. 

Uppsatsen har en abduktiv ansats, då vi som forskare utgår från empirisk fakta med en 

förförståelse till ämnet. 

 

Innan fokusgrupperna utfördes förberedde vi oss väl. Om forskaren är väl förberedd inför en 

intervju blir det lättare att få fram den information som eftersträvas och på så sätt få ett lyckat 

resultat. En bra förberedelse kräver att forskaren sätter sig in i ämnet samt fördjupar sig i 

tidigare forskning som gjorts på området (Kvale 1997, s 91). En litteratursökning 

genomfördes för att få fram förslag till relevanta aspekter i förhållande till studiens syfte. 

Litteratur som behandlar hälsa och friskvård har i första hand sökts genom Örebro universitets 

biblioteks databas. Vi fick många träffar på litteratur gällande hälsa, hälsopromotion och 

hälsofrämjande medan träffar på ordet friskvård gav mindre träffar. Vi har använt oss av den 

så kallade snöbollsmetoden när vi sökt litteratur. Snöbollsmetoden innebär att litteratur sökes 

genom att kolla referenser från annan litteratur som behandlar området (i detta fall 

hälsofrämjande och friskvård) och på så sätt hittas tips om intressant och relevant litteratur 

(AlRadaideh 2007, s 10-11). 

 

Forskaren bör också noga tänka igenom vad denne vill få ut av intervjun (Kvale 1997, s 91). 

Därför utarbetades en intervjuguide12. Det är vanligt att under kvalitativa intervjuer använda 

sig av en intervjuguide med på förhand redan givna frågor: för att lättare undvika att man som 

forskare inte missar en undersökningsfråga. Det underlättar också för forskaren att ha en 

                                                 
12 Intervjuguiden hittas som bilaga 1 
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intervjuguide att hålla sig till då intervjun lätt kan sväva ut (Bryman 1997, s 59 samt Wibeck 

2000, s 120). 
Intervjupersonens tankar kommer oundgängligt att vandra iväg från de planerade områden som 
forskaren har i åtanke. Men det är viktigt att tillåta intervjupersonen associera och komma ifrån 
ämnet; ett skäl till detta är det följande. När intervjupersonen låter tankarna vandra iväg, kommer han 
eller hon att komma in på områden som är viktiga eller av stort intresse. Intervjuaren tappar i viss 
mån kontrollen över intervjun och lämnar över den till intervjupersonen, men vinsten i detta ligger i 
att forskaren får fram information som är viktig för den som utfrågas (Bryman 1997, s 59). 

 

Under intervjuerna agerade en av oss moderator och en assistent. Vi valde att inta moderator 

respektive assistentrollen varannan gång. Vi ansåg att det var av vikt att vara två (moderator 

och assistent) under samtliga intervjuer för att uppmärksamma att allt sköttes på liknande sätt 

och att inget glömdes bort. Under intervjuerna introducerade moderatorn ämnet och frågorna, 

moderatorn lät sedan gruppen fritt diskutera kring frågan och höll sig i bakgrunden.  

Assistenten hade i uppgift att föra anteckningar, uppmärksamma så moderatorn inte glömde 

någon fråga och att sköta bekvämligheterna under intervjun. När alla fokusgrupper 

genomförts skedde en fullständig transkribering. Intervjuerna skrevs därefter om från tal- till 

skriftspråk. Detta för att ingen ska känna sig utpekad och kunna utläsa vad just denne har sagt 

under intervjuerna. Efter transkribering skickades intervjuerna ut till alla deltagare, så att de 

skulle få en chans att korrigera, komplettera och kontrollera att vi uppfattat dem korrekt. Valet 

i denna studie har varit att tolka fokusgrupperna som kollektiva svar, intervjuerna tolkas på 

gruppnivå. Med det innebär att vi inte har sett närmare på vad varje enskild individ tycker och 

tänker, utan har istället tillskrivit gruppen svaren.  

 

5.6.1 Urval 

Urvalet till fokusgrupperna skedde slumpmässigt, men riktades mot den ort intervjudeltagarna 

var verksamma på. Med ett slumpmässigt urval menas att alla personer i urvalsunderlaget ska 

ha samma möjligheter att hamna i urvalet oberoende av varandra, så att en person inte 

påverkar en annan. ”Sådana urval görs vanligen med hjälp av slumpgenerator eller […] 

genom lottning” (Gustavsson 2004, s 28). Våra uppdragsgivare hjälpte oss med det 

slumpmässiga urvalet. I samtal med våra uppdragsgivare framkom att sju intervjuer med 

mellan tre och fem deltagare i varje intervju var nödvändig och ett lämpligt antal för att 

besvara studiens syfte och forskningsfråga. Eftersom ett slumpmässigt urval har gjorts, har vi 

inte kunnat styra grupperna till att vara vare sig homogena eller heterogena. Vi ansåg inte att 

gruppsammanställningen var av betydelse förutom att rikta intervjuurvalet till den ort den 

kallade är verksam på. Vi har själva tillkallat intervjupersonerna till intervjuerna. Detta 
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gjordes att skicka e-post. Där medvetengjordes också att intervjuerna var frivilliga och 

anonymitet garanterades. Genom att ha riktat det slumpmässiga urvalet hoppades vi att fler 

skulle ha möjlighet att närvara på intervjun och att bortfallet därmed inte skulle bli så 

omfattande, vilket nu i efterhand har visat sig vara korrekt. Ett bortfall har skett på en till två 

personer per grupp. Trots bortfallet har intervjuerna genomförts då grupperna inte bestått av 

mindre än tre personer, vilket vi har ansett vara ett minimum för att genomföra 

fokusgrupperna.  

 

5.6.2 Genomförande av intervjuer 

Fokusgrupperna bestod av frågor angående intervjudeltagarnas egna uppfattningar gällande 

SBDs pågående friskvårdsprojekt. Ämnen som berördes under fokusgrupperna var 

motivation, delaktighet, information, tillgänglighet samt hur friskvårdsprojektet har uppfattats 

överlag. Även ämnen som ansvar, arbetsmiljö, skillnad mellan begreppen hälsa och friskvård 

samt framtida önskemål har berörts. 

 

Fokusgrupperna var halvstrukturerade och utmärktes av en låg grad av standardisering. Att en 

intervju är halvstrukturerad betyder att den varken är ”[…] ett öppet samtal eller ett strängt 

strukturerat frågeformulär” (Kvale 1997, s 32). En halvstrukturerad intervju omfattar olika 

ämnen och förslag till relevanta frågor som ska besvaras under intervjun. Det finns på samma 

gång möjligheter till en viss förändring under intervjuerna till exempel att ändra frågorna eller 

frågeföljden så att det passar den grupp som intervjuas eller följa upp andra relevanta frågor 

som uppkommer under intervjun (Kvale 1997, s 117). Begreppet strukturering används alltså i 

förhållande till hur frågorna under en intervju har ett fast eller ett öppet svarsalternativ (Trost 

1993, s 15). Med standardisering menas i vilken grad frågorna och situationen är densamma 

för alla intervjuer och intervjupersoner. Exempel på detta är huruvida moderatorn ska följa 

upp nya och intressanta ämnen som kan uppstå under intervjuns gång, eller om intervjuguiden 

ska vara till underlag och ingenting annat än dess frågor ska tillåtas diskuteras (Kvale 1997, s 

82). En låg grad av standardisering innebär att intervjuerna är situationsanpassade och 

variationsmöjligheterna är stora (Trost 1993, s 15). Frågorna som har används till intervjuerna 

i denna studie formulerades öppna för att på så sätt resultera i vida och innehållsrika svar, 

ingen av frågorna hade ett fast svarsalternativ. Tyngdpunkten under intervjuerna låg på 

intervjupersonernas egna upplevelser och syn på friskvårdsprojektet.  
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5.7 Etiska aspekter 

En viktig och återkommande aspekt i all vetenskaplig forskning är om metoden är etiskt 

riktig. Forskaren ska inför varje vetenskaplig undersökning ta hänsyn till informationen som 

framkommer i undersökningen och sätta det i relation till eventuella negativa konsekvenser 

för undersökningspersonerna. Detta kallas för individskyddskravet och består av fyra 

allmänna huvudkrav: information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 

Informationskravet betecknar att forskaren ska informera samtliga berörda om syftet med 

forskningen. Samtyckeskravet innebär att forskaren påvisar undersökningen som frivillig, 

undersökningspersonerna ska själva bestämma om de vill medverka eller inte. 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren behandlar undersökningen konfidentiellt och 

garanterar anonymitet. Nyttjandekravet betecknar att forskaren endast använder 

undersökningen i avsikt till forskningens ändamål (Vetenskapsrådet 2003, s 5-14). Dessa 

etiska aspekter har tagits hänsyn till i studien. Undersökningspersonerna har informerats om 

syftet med undersökningen, de har också uppmärksammats att intervjun är frivillig, att 

undersökningen behandlas konfidentiellt och endast kommer att användas till studiens 

ändamål.  

 

Det är viktigt att som forskare uppmärksamma individerna på att intervjun är frivillig och lova 

att intervjun behandlas konfidentiellt. Från forskarens sida kan anonymitet garanteras, 

däremot är det omöjligt att svara för de andra gruppmedlemmarna (Wibeck 2000, s 115-116). 

Detta är ett stort etiskt problem då forskaren har tystnadsplikt, medan de som intervjuas inte 

har det (Trost 1993, s 25). Det är också viktigt att försäkra sig om att inte någon gruppmedlem 

uppfattar intervjun som något kränkande för dennes privatliv (Wibeck 2000, s 115-116). Ur 

etisk aspekt är det viktigt att privata data som kan identifiera en intervjuperson inte redovisas. 

Skulle privata data vara av betydelse för studiens resultat måste personen i fråga först 

godkänna det innan det publiceras. Principen om intervjupersonens rätt till skydd av personlig 

integritet är starkt förenad med problematiken kring etiska och vetenskapliga frågor (Kvale 

1997, s 109). Intervjuerna i denna studie har därför skrivits om så att information om på 

vilken ort intervjuerna har ägt rum och vem som deltagit i intervjuerna inte syns. Vi har även 

kodat intervjugrupperna för att ytterliggare skydda intervjupersonernas integritet. Information 

som skulle kunna peka ut intervjuort och intervjudeltagare har således utelämnats vid 

utskrivningen, med anledningen av att det inte är relevant till studiens syfte. 
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Resultatet av intervjuerna i denna studie har arbetats om språkmässigt; intervjuerna har inte 

skrivits ut ordagrant utan skrivits om från talspråk till skriftspråk. Att skriva ut en intervju rakt 

från talspråk kan medföra etiska problem. En intervjuperson kan bland annat bli chockad när 

denne läser en intervju som denne medverkat i om utskrivningen av intervjun är rakt 

avskriven från intervjupersonens talspråk (Kvale 1997, s 158).  
Den ordagrant utskrivna intervjun kan framstå som ett osammanhängande och förvirrat tal och till 
och med tyda på lägre förstånds gåvor. Den intervjuade kan bli sårad och avvisa ytterligare samarbete 
eller inte gå med på att intervjun får användas (Kvale 1997, s 158).  

 

För att undvika detta är det av vikt att transkribera intervjun från talspråk till skriftspråk 

(Kvale 1997, s 147). Detta är något vi har tagit hänsyn till i denna studie. 

5.8 Metoddiskussion  

I denna studie har ett hermeneutiskt förhållningssätt och en kvalitativ undersökningsmetod 

använts då det ansågs passande till studiens syfte och forskningsfråga. Ett hermeneutiskt och 

kvalitativt sätt att bedriva forskning och dess unika sätt av den tolkning som framkommer 

under forskningen kritiseras av positivismen, som menar att det är svårt att replikera och 

generalisera en hermeneutisk studie (Bryman 1997, s 51-52 och 86). I denna studie kunde 

istället ett positivistiskt förhållningssätt och en kvantitativ metod användas. Ett större urval 

hade då kunnat användas och med hjälp av statistiska data hade generella slutsatser kunnat 

dras. Dock hade det blivit problematiskt att i en positivistisk och kvantitativ metod kunnat få 

fram den information som studien har genererat. I avsnittet om kvantitativ och kvalitativ 

metod skrivs: ”I kvalitativa intervjuer kan forskaren få fram information som i kvantitativa 

metoder skulle vara näst intill omöjligt att komma åt” (Wibeck 2000, s 37). Varför kvalitativa 

intervjuer också används är för att SBD tidigare låtit de anställda besvara en enkät och ville 

att enkäten skulle kompletteras med intervjuer. Forskare har påvisat att intervjuer är ett bra 

komplement till enkäter:  
Genom enkäter kan en stor grupp människor tillfrågas inför arbetet med att lägga upp en effektiv 
plan, samtidigt som djupet i svaren inte alltid är tillfredställande. Intervjuer är därför att 
rekommendera som komplement till en enkät (Kostenius & Lindqvist 2006, s 68).  

 

Fördelen med den kvalitativa metoden i vår studie är att vi har haft möjlighet att ställa öppna 

frågor och förändra frågorna under intervjuns gång så att den passar den grupp som intervjuas. 

På så sätt har det resulterat i det som vi hoppades på; det vill säga att vi fått svar på det som vi 

ville ha svar på. Syftet med vårt metodval har varit att introducera en fråga som gruppen 

diskuterat fritt kring. Nackdelen med den kvalitativa metoden är att den är resurskrävande 

eftersom ingående intervjuer (inte minst fokusgrupper) kräver mycket tid, i synnerhet vad 
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gäller transkriberingen av intervjun13. Forskarna kanske då nöjer sig med ett fåtal intervjuer 

och generaliserar utifrån de data som samlats in. Problemet som uppstår är att utifrån de få 

intervjuer som utförts kan det vara svårt att dra generella slutsatser då respondenterna inte kan 

sägas vara representativa för studien. Då syftet med studien inte är att dra generella slutsatser 

om friskvårdsprojektet (utan endast undersöka det) eliminerar vi generaliseringsproblemet.  

 

Gruppintervjuer som fokusgrupper har i vår undersökning resulterat i vida och innehållsrika 

svar. Diskussion har förts kring frågorna vilket vi hade hoppades på. Diskussionerna i 

gruppen har varierat från grupp till grupp. I vissa grupper har det varit en livlig diskussion 

kring ämnet, medan det i andra grupper har varit svårt att få igång en diskussion. Det finns en 

rad olika faktorer som kan ligga till grund till varför grupper beter sig på olika sätt. Det kan 

bland annat handla om gruppdynamik, personlighetsdrag, interaktion i gruppen och 

majoritetsbeslut (Wibeck 2000, s 12 och 27-28 samt Trost 1993, s 24). Genom att istället 

använda enskilda intervjuer som forskningsmetod skulle dessa faktorer kunnat undvikas 

(Wibeck 2000, s 12). På grund av tidsbrist har inte enskilda intervjuer varit av intresse för 

denna studie. Diskussionen kring undersökningsfrågorna som intervjuerna resulterade i hade 

gått förlorad om enskilda intervjuer hade genomförts.  

 

Vi ansåg inte att gruppsammansättningen var av betydelse för resultatet. Anledningen till 

detta var att sammansättningen av grupper inte ansågs påverka resultatet. Ett genusperspektiv 

hade kunnat anammas men vi ansåg inte att det skulle vara relevant i förhållande till studiens 

syfte. Detta för att syftet är att undersöka friskvårdsprojektet – inte belysa aspekter som 

genusproblematik och gruppdynamik. 

 

Vi vill slutligen betona att de resultat som framkommer i denna studie är ett resultat av våra 

tolkningar av fokusgruppsintervjuer. Om någon annan skulle tolka resultatet av samma 

intervjuer skulle det med största sannolikhet leda till andra slutsatser. Det är dock inte något 

som vi anser är negativt, då vi har använt oss av en hermeneutisk ansats. Vi gör de tolkningar 

vi anser vara rimligast, men eftersom vår intention inte är att hitta några kausala förhållanden 

eller beskriva någon objektiv sanning kan vi heller inte sluta oss till att studien kan utföras av 

andra med samma resultat. 

 

                                                 
13 Wibeck 2000, s 81 samt utifrån egna erfarenheter. 
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I ovanstående kapitel har val av metod beskrivits och diskuterats. I följande avsnitt redovisas 

studiens resultat. 

6. Redovisning av resultat  

I detta kapitel redovisas resultatet av fokusgrupperna. Avsnitten behandlar intervjudeltagarnas 

uppfattningar om friskvårdsprojektet. 

6.1 Om friskvårdsprojektet 

I detta avsnitt berörs vad de intervjuade vet om det pågående friskvårdsprojektet samt vad de 

tycker om projektet. När frågan om vad de intervjuade vet om friskvårdsprojektet ställs 

refererar de intervjuade ofta till hälsoinspiratörerna och friskvårdsaktiviteter: 
Det finns ett antal hälsoinspiratörer och de anordnar mycket aktiviteter (Grupp 3). 
 
Man har tillsatt hälsoinspiratörer och de finns på hela SBD. De hittar på allt ifrån mat till att bara må 
bra i allmänhet om jag har förstått det rätt (Grupp 2). 
 

De intervjuade vet att det finns hälsoinspiratörer och att det finns ett utbud av 

friskvårdsaktiviteter. Det är följaktligen hälsoinspiratörerna som främst förknippas med 

friskvårdsprojektet. Intervjupersonerna talar om att friskvårdsaktiviteter ska leda till att 

medarbetaren ska må bra men vad menar de intervjuade med begreppet må bra? Mår 

medarbetaren bättre om denne deltar i ”må bra” aktiviteter? I andra intervjuer framgår det att 

intervjupersonerna upplever att de inte vet så mycket om friskvårdsprojektet: 
Jag har ett dåligt grepp om vad projektet innebär. Jag vet att det finns en del aktiviteter men jag vet 
inte riktigt vad som tillhör projektet och ändå får jag egentligen väldigt mycket information om det 
här […] Det är faktiskt rätt diffust (Grupp 6).  

 

Vissa grupper anser således att det vet tämligen mycket om friskvårdsprojektet, medan andra 

grupper knappt vet någonting. Vad kommer det sig? Vad har SBD förbisett – beror det på 

brist på information?  

 

I intervjuerna visar det sig att SBDs idé med satsningar på friskvårdsprojektet upplevs som 

positiva. De intervjuade lyfter fram att friskvård gynnar såväl företag som medarbetare och 

båda är vinnare när det gäller friskvården: 
Jag tycker det är jättebra att det satsas på det. Alla blir vi ju vinnare på det i längden, såväl företaget 
som de anställda (Grupp7).  

 
Speciellt positivt betonas variationen av aktiviteter: 

Det är jättebra. Det är så brett. Det är träning och det finns föreläsningar, matlagningskurser med 
mera. Det är som sagt väldigt brett: det finns alltid något för någon. Jag tror att man kan träffa på 
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något som passar varje individ. Man får prova på aktiviteter, det tycker jag är bra, vissa aktiviteter 
hade jag kanske inte provat på om de inte hade erbjudits här. Jag tycker friskvårdsprojektet är en 
jättebra sak (Grupp 1). 

 

Den här gruppen var mycket positivt inställda till friskvårdsprojektet, särskilt när det gäller 

variationen av aktiviteter: de intervjuade tror att friskvårdsprojektet inrymmer aktiviteter som 

passar varje enskild medarbetare. Viss tveksamhet till friskvårdsprojektet framgår dock i 

intervjuerna, särskilt för dem som tränar på sin fritid: 
Det är väl bra för dem som inte håller på med något på fritiden, men för dem som gör det så spelar det 
nog ingen roll. Jag tycker att man ska ha någon generellt som alla ska få kunna ta ut, om det är tid 
eller pengar det vet jag inte. Jag skulle också vilja att någon aktivitet skulle vara förlagd på arbetstid 
(Grupp 2). 

 

Här skymtas en viss ambivalens: gruppen anser att det ska finnas ”något” som alla anställda 

får ta del av, samtidigt som gruppen tror att de som redan har fritidssysselsättningar inte 

berörs speciellt. Det finns således en motsättning i detta resonemang. 

6.2 Syfte med friskvårdsprojektet 

I detta avsnitt redogörs för vad de intervjuade anser syftet med ett friskvårdsprojekt bör vara. I 

intervjuerna framkommer att det som ligger till grund för friskvårdsprojektets syfte är att både 

företaget och de anställda ska gynnas av företagets friskvårdssatsningar. I relation till det 

sätter de intervjuade begrepp såsom ”vinn-vinn” situation, minskad sjukfrånvaro, öka 

friskantalet samt ge ökad fysisk och psykisk energi. Detta är återkommande aspekter i 

intervjuerna: 
Det måste vara en ”vinn-vinn” situation för såväl den anställde som företaget annars går det aldrig. 
Bättre kondition, bättre liv, bättre hälsa - leder till mindre sjukfrånvaro. Syftet måste vara att alla 
vinner på det (Grupp 5). 

 
Syftet är närvaron på arbetet, att minska sjukfrånvaron. Det måste syftet vara (Grupp 4). 

 
Att få ut mer av oss tror jag. Energimässigt och om det är strul så kanske vi engagerar oss på ett annat 
sätt, att man orkar med mer psykiskt och fysiskt är nog en tanke (Grupp 2). 

 

En återkommande aspekt i intervjuerna är således att friskvårdsprojektet ska gynna såväl 

företaget som de anställda: 
Det är någonting som gynnar de anställda och även företaget (Grupp 1). 
 
Företaget har väl incitament att vi håller oss friska, det kostar om man har mycket sjukskrivningar 
(Grupp 3).  
 
Jag menar företaget ska se till att medarbetarna mår bra och friskvårdsprojektet är ett sätt att göra det 
på (Grupp 2). 
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I intervjuerna talas det även om att ett friskvårdsprojekt behövs. De intervjuade ser 

friskvårdprojektet som en lösning till att få friska medarbetare på företaget. Vidare finner de 

intervjuade att friskvårdsprojektet är ett sätt att engagera medarbetarna till att delta på 

friskvårdsaktiviteter: 
Absolut, för att inspirera och ”pusha på”. Det handlar inte bara fysiska aktiviteter utan också om 
trivsel och att ha kul (Grupp 7). 

 

Intervjupersonerna syftar till att friskvårdsprojektet innefattar mer än bara fysiska aktiviteter: 

även det sociala spelar in. Ytterligare syfte med projektet (vilket också det är en 

återkommande synpunkt i intervjuerna), är att erbjuda de anställda en möjlighet till ett nytt 

intresse:    
Man kan väcka ett intresse som man inte trodde fanns (Grupp 1). 

 
Att det ska var lätt för alla att prova på. Det ska inte vara några svåra aktiviteter, det är viktigt att vem 
som helst ska kunna delta och vara med, samt att det är en ganska stor bredd av aktiviteter så att det 
finns någon för alla (Grupp 3). 

 

De intervjuade upprepar vikten av variation i aktiviteter: att det ska finnas något för alla. I 

intervjuerna sammanfattar de intervjuade avsnittet om friskvårdsprojektets syfte med frasen 

”att må bra”: 
Där tycker jag man har hittat rätt så rätt, man pratar om allt från yoga och mat till praktisk fysisk 
träning så då har man täckt in det jag tycker är viktigt. Att må bra, är en lysande sammanfattning 
(Grupp 6).  

 

Att ”må bra” är något som betonas genomgående i grupperna. Vad menar de intervjuade med 

att ”må bra”? Innebär det genom att få delta på de aktiviteter som friskvårdsprojektet erbjuder 

så ökar välbefinnandet, vilket leder till att medarbetaren mår bättre? Mår medarbetaren bättre 

om förhållandena utanför friskvårdsprojektet inte är bra? De intervjuade kanske menar att 

medarbetaren orkar mer om denne deltar på aktiviteterna?  

6.3 Information om friskvårdsprojektet 

I intervjuerna framgår att informationen finns på företagets intranät och kan även hittas på 

anslagstavlor. Intervjupersonerna upplever att informationen når ut – i alla fall till dem som 

vill ta del av informationen: 
All information ligger på vårt intranät och den är gripbar för alla. Informationen finns för den som är 
intresserad av den (Grupp 5). 
 
De annonserar på intranätet när det är aktiviteter på gång. Det kan också sitta lappar lite här och var, 
vid till exempel fikaplatser och på anslagstavlan. Informationen finns där för de som vill ta emot den 
(Grupp 7). 
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I intervjuerna tyder det på att informationen fungerar lika bra för dem som arbetar på kontor 

nära en dator och för de som arbetar i verkstaden och inte har tillgång till intranätet.  
Jag tror att de som är hälsoinspiratörer i produktion anslår information på anslagstavlor. Så jag tror att 
tillgängligheten är lika hög fast den inte är online (Grupp 1). 

 
Informationen är lättillgänglig och de har sin egen ”logga” så att man känner igen dem (Grupp 4).  

 

De intervjuade förklarar att informationen gällande friskvårdsprojektet är lätt att känna igen, 

då en ”logga” sätts på informationsbladet. Informationen kring friskvårdsprojektet uppfattas 

som lättillgänglig, ändå råder förvirring kring projektet – vad beror det på? 

 

6.3.1 Brist på information 

Detta avsnitt presenterar huruvida informationen om friskvårdsprojektet är fullständig och 

tillgänglig för de anställda eller om informationen brister. I intervjuerna framgår att 

informationen gällande aktiviteterna fungerar bra. Dock tyder det på i intervjuerna att 

informationen brister när det handlar om sambandet mellan aktiviteter och 

friskvårdsprojektet:   
Informationen om aktiviteterna är väl klockren. Men att det skulle vara kopplat till ett projekt på 
något vis det tror jag är tämligen okänt (Grupp 6). 

 

Hur kan det komma sig att friskvårdsprojektet har pågått i tre år och det finns medarbetare 

som inte vet att aktiviteterna är kopplade till själva projektet? Vidare uttalas i intervjuerna en 

viss förvirring när det gäller friskvårdsprojektet. Är det så att all information inte når ut till de 

anställda?  
Är friskvårdsprojektet det som har att göra med hälsoinspiratörerna? (Grupp 4). 

 

Återigen framkommer det förvirring om vad projektet innebär, både vad gäller aktiviteter och 

hälsoinspiratörer. Vad beror det på? Det framkommer också att viss information gällande 

hälsoinspiratörerna och vad de arbetar med brister: 
Jag vet heller inte så mycket som jag borde veta. Jag har haft ganska mycket med dem att göra och 
jag har hört ganska mycket om projektet men jag vet inte vad de har för budget, befogenheter eller 
sådana aspekter (Grupp 6). 

 

Här antyds att alla hälsoinspiratörer inte verkar nå ut med information om projektet eller sin 

egen roll i projektet. Vad det beror på är däremot oklart. 

6.4 Om deltagande 

I följande avsnitt tydliggörs om de intervjuade deltar i aktiviteterna eller inte och vad det i 

sådana fall beror på. De intervjuade menar att de deltar på aktiviteterna som projektet erbjuder 
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därför att de vill göra något, testa nya saker, väcka ett intresse och för att de inser hur viktigt 

det är att röra på sig: 
Man känner själv att man får ut någonting av att delta och vara med (Grupp 5). 

 
Jag deltar för att jag tycker att det är kul att testa nya saker och man inser också vikten av att röra på 
sig, jag tycker det är viktigt att röra på sig (Grupp 7).  

 

De intervjuade anser att det är betydelsefullt att vara fysiskt aktiv och att man som individ 

vinner på att delta – det är något man gör för sin egen skull. 
Det är ju för att väcka intresset så att man kommer iväg även andra tider. De som inte har intresset 
just för att träna kanske har nåt annat intresse i det här, som matlagning eller feng-shui föreläsning 
(Grupp 1). 

 

Återigen refererar de intervjuade till variationen av aktiviteter. I intervjuerna framgår att 

genom att få prova på de olika aktiviteter som erbjuds kan ett nytt intresse väckas, vilket de 

intervjuade menar att de förhoppningsvis kan bibehålla. Intervjuerna tyder på att de 

intervjuade är medvetna om vikten att röra på sig. I intervjuerna framgår även att det är svårt 

att få samtliga att delta på aktiviteterna. 
Ja det tror jag. Men tyvärr är det så att det är samma människor som deltar. Det är kanske 30-40 
stycken av 300 anställda. Det är samma människor som går på de olika aktiviteterna skulle jag tro. De 
som inte deltar nu är det nog svårt att få med, får man med sig några andra då är det bra (Grupp 5). 
 

Hur ska hälsoinspiratörerna då göra för att engagera de som inte deltar? 
Friskvårdsprojektet väcker förhoppningsvis intresse för folk att vilja delta. Berättar man för andra om 
när man var med på en aktivitet och att det var kul, intresserar sig förhoppningsvis fler människor och 
kanske deltar nästa gång (Grupp 7). 

 

Här åsyftas vikten av att dela med sig av sina erfarenheter från friskvårdsprojektet för att 

kunna inspirera andra medarbetare till att delta i aktiviteterna.  

 

6.4.1 Deltagande och tidsaspekten 

I intervjuerna framgår det att friskvårdsprojektet upplevs positivt, men att det är svårt att 

avsätta tid för aktiviteter. Detta gäller speciellt för de intervjuade som har familj, för dem som 

bor en bit bort samt de som samåker till och från arbetet.  
Friskvårdsprojektet är idérikt. Man kan se på nätet att det nästan varje vecka är något nytt på gång. 
Tyvärr är det så för min del att jag har småbarn och bor på landet så jag har svårt att hänga med på 
kvällsaktiviteterna. Jag försöker ändå hänga med på det jag kan. Oftast blir det något gympapass på 
lunchen eller en promenad på kvällen. Jag tycker att själva friskvårdsprojektet är bra. Projektet 
uppmanar och man får en spark i baken (Grupp 5). 
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Det framkommer här att projektet upplevs som positivt; det är brist på tid som gör att det kan 

vara svårt att delta. Det tydliggörs i intervjuerna att tidsaspekten har stor betydelse, det vill 

säga, de intervjuade upplever att tiden för aktiviteterna inte räcker till: 
Tidsaspekter gör att man inte deltar. Många har svårt att ta sig tiden fast en del saker ligger under 
dagtid. Man får jobba igen det man inte hinner på kvällen då. Det kan kännas tufft att få det att gå 
ihop (Grupp 7). 

 

I intervjuerna framgår även att det är tidsbrist som till största del som gör att de inte deltar, 

men även andra aspekter nämns: 
För mig så är det frågan om tid. Det är många gånger svårt att få tiden att räcka till. Det är det som 
gör att man inte deltar. Det är tidsaspekten, till största del, och så är det också latheten, till en liten 
del, speciellt när det gäller de fysiska aktiviteterna. Men i huvudsak är det tidsaspekten, att det kan 
vara svårt att få tiden att räcka till (Grupp 4). 

 

Intervjupersonerna har också andra förklaringar till varför de inte delta på aktiviteterna också 

detta sätts i relation till tidsaspekten: 
Jag har inte deltagit för att det ligger på kvällstid. Jag har inte den möjligheten, jag ska hämta barn på 
dagis så jag har valt att prioritera bort det. Jag tycker att mitt barn är viktigare (Grupp 2).  
 
Allting ligger ju utanför arbetstid, så det gäller att prioritera bort något annat för att gå på det (Grupp 
6). 
 

De intervjuade menar att det handlar om prioriteringar. Andra förklaringar till varför 

intervjupersonerna inte deltar på aktiviteterna är till exempel att de pendlar och anser att 

avståendet mellan boende och orten där friskvårdsaktiviteterna erbjuds är för långt, samt att 

de tränar på sin egen fritid: 
Jag har inte heller deltagit i de fysiska aktiviteterna, det beror på att jag tränar själv på sidan av 
(Grupp 4). 
 
Jag pendlar - och har en timmes bilfärd i varje riktning - så om det är på kvällstid blir det inte att man 
stannar. Skulle jag inte pendla utan bo här i närheten skulle jag nog säkert mer (Grupp 3).  

 

Tid är således en komplex fråga. Hur kan SBD gå tillväga för att möta behoven om 

friskvårdsaktiviteter på tider som underlättar för medarbetarna? 

6.5 Friskvård på arbetstid 

I detta avsnitt talar de intervjuade om friskvårdssatsningar på arbetstid och hur de ställer sig 

till detta. I intervjuerna framhålls att deltagandet på aktiviteter skulle underlättas om möjlighet 

till att delta på friskvårdsaktiviteter låg under arbetstid: 
Det är absolut hämmande att aktiviteterna ligger på kvällstid och inte på arbetstid. Det skulle vara en 
annan sak och aktiviteterna var sanktionerade på arbetstid. Vardagsmotionen kan man ju få på sin 
fritid (Grupp 5). 
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Det är betydligt mycket lättare då. Jag tror att om det var så skulle andelen deltagande vara mycket 
högre än vad det är idag. Nu ligger flertalet av aktiviteterna utanför arbetstid. (Grupp 4). 

 

Här framgår det att om det skulle finnas möjligheter till friskvårdsaktiviteter på arbetstid 

skulle deltagandet troligtvis bli större. Ändå ställer de intervjuade sig frågande till om de 

anställda verkligen skulle sköta sina arbetsuppgifter om de fick möjlighet till att utöva 

friskvård på arbetstid. Följande citat från diskussionen i en av fokusgrupperna tar upp en 

oenighet när det gäller de anställdas ansvar till arbetsuppgifterna om friskvårdsaktiviteterna 

skulle ligga på arbetstid: 
Jag tror säkert att om det var så skulle det inspirera fler folk till att delta. Men å andra sidan är det en 
lite konfliktsituation kontra arbetssituation, som i vissa fall skulle kunna ställa till med bekymmer 
beroende på hur individen ”ställer allt på sin spets” och alltid hävda att ”nu är det min träningstimme, 
nu ska jag träna”, utan att bry sig om hur arbetssituationen ser ut just då (Grupp 4).  
 
Det är svårt att innan räkna på hur effekten blir (Grupp 4).  
 
Det jag tänker på gällande din oro är att [...] Villkoret ligger på att i sådana fall sköta sina 
arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna går ju alltid före allting annat […] (Grupp 4). 
 

Det finns en viss misstro till att friskvårdsaktiviteterna utnyttjas på ”rätt” sätt. Det 

framkommer att arbetet ska prioriteras framför att delta i friskvårdsaktiviteterna. 

6.6 Motivation för deltagande 

Här skildras vad som skulle motivera de intervjuade till att delta på aktiviteterna. I 

intervjuerna framgår vitt skilda åsikter angående vad som skulle kunna motivera de anställda 

till att delta på aktiviteterna. En oenighet som framkommer är att å ena sidan ska det handla 

om beordring för att få gång deltagandet: 
För min del är det beordring. De som är motiverade deltar redan på det här (Grupp 5). 
 

Å andra sidan betonas vikten av att deltagandet ska vara frivilligt och att folk kan uppleva att 

de känner sig utsatta:   
Det jag i sådana fall kan tänka mig är de som inte har lust eller möjlighet till att delta på aktiviteter, 
de kan känna en viss stress om de jobbar på en avdelning där det finns många som är aktiva. Jag tror 
att ingår man i en minoritet som inte är med, då blir det mer påtagligt. Om man kanske är överviktig 
eller av medicinska skäl inte har möjlighet att delta så kan man känna sig lite utsatt (Grupp 1). 

 

Detta kan upplevas som problematiskt; att dels möta behoven av beordring och dels se till att 

de som inte vill delta inte känner sig utsatta. Som framgår i intervjuerna är att det kan vara så 

att en anställd inte kan delta på grund av medicinska skäl. Skulle det verkligen fungera om 

företaget började beordra de anställda till att börja delta på aktiviteterna om det nu är så att det 

finns individer som inte har möjlighet att delta i aktiviteterna?  
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I intervjuerna framkommer det även andra aspekter till vad som skulle motivera dem till att 

delta: 
Att lägga 1-2 timmar friskvård på arbetstid skulle kunna vara en motivationsfaktor (Grupp 5).  
 
Om man hittar på så roliga saker, som familjeaktiviteter till exempel, och att känner att man verkligen 
vill vara med, då är man ju motiverad (Grupp 2). 
 
Att ha en kontinuerlig aktivitet som gör att motionerandet blir enklare […] Att ha en sådan aktivitet i 
samband med att man börjar eller slutar dagen istället för att åka iväg genom hela staden på kvällen 
som tar två och en halv timme när det skulle ta en och en halv timme här (Grupp 6). 

 

Det framgår att friskvård på arbetstid, intresseväckande aktiviteter, familjeaktiviteter samt 

aktiviteter som ligger i anslutning till att arbetspasset antingen börjar eller slutar, skulle 

förenkla deltagandet och därmed öka motivationen. I andra intervjuer framgår det att yttre 

motivation inte ska behövas då deltagandet ligger i individens intresse: 
Jag tycker inte att man ska behöva motivera. […] Det ligger ju i individens intresse (Grupp 2). 

 

I intervjuerna refereras det också till att en motivationsfaktor är att individen börjar delta då 

denna fått ett besked från läkaren att börja motionera:   
Det sorgliga är att man kanske börjar när det är för sent. Man inser efter att ha varit på en 
läkarkontroll att man måste sätta igång att träna. Man borde egentligen vara med före. Det är dumt, 
men så är det ju. Det skulle nog vara det som skulle få en i nuläget att sätta igång direkt. Det är en 
piska, tyvärr. Man borde egentligen förebygga (Grupp 4). 

 

Det framkommer även att de intervjuade tror att det ibland kan vara för sent att börja delta i 

fysiska aktiviteter; individen skulle behöva delta innan ett medicinskt problem uppstår. 

6.7 Motiv för deltagande 

I detta avsnitt tydliggörs vad intervjupersonerna anser vara deras motiv och mål med att delta 

på aktiviteterna. Det refereras återkommande i intervjuerna till att målet med deltagandet - 

alltså vad de intervjuade vill att det ska leda till genom att delta på aktiviteterna - är 

välbefinnande och välmående:  
För min del är det såklart välmående (Grupp 4). 
 
Välbefinnande för min del. När man sitter vid en dator så tror jag många av oss har lite problem med 
axlar och nacke, om man då tränar och försöker stärka dem (axlar och nacke) lite grann så tål man ju 
mer. Sen är det ju för att hålla sig frisk också (Grupp 1). 
 

I intervjuernas talas det om vikten av förebyggande åtgärder och att målet med att delta i 

aktiviteterna ofta är att förebygga värk i exempelvis nacke och axlar. Ett annat motiv med 

deltagande som diskuteras är: 
För välbefinnandet och kompisanda; det är roligt att träffa folk i en annan roll än den arbetsrelaterade. 
Det är roligt att laga mat och gympa tillsammans […] (Grupp 3). 
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Det verkar således vara av betydelse att få träffa sina arbetskamrater i en annan situation och 

att få göra något som upplevs roligt tillsammans. Kan detta bidra till ökad arbetsglädje och på 

så sätt öka motivationen till att delta i friskvårdsaktiviteterna? 

6.8 Om ansvar 

I detta avsnitt redogörs för hur intervjudeltagarna ser på ansvar gällande deltagandet i 

friskvårdsaktiviteterna. Ska ansvaret ligga på den enskilda individen eller är det företagets 

ansvar att se till de anställda deltar på aktiviteterna? De intervjuade framhåller att ansvaret till 

att delta på friskvårdsaktiviteterna ligger på individen, men företaget måste skapa 

förutsättningarna så att individerna har möjligheter till att delta: 
Det ligger på individens ansvar, men visst bör företaget också knuffa lite på (Grupp 7). 

 
Ansvaret ligger på både individen och företaget. Ansvaret ska vara delat. Företaget måste se till att 
det blir möjligheter till friskvård och så måste man själv som individ ställa upp på dessa möjligheter 
eller beordras att ställa upp. Om individen beordras ligger ju i och för sig ansvaret helt på företaget. 
Men även om man blir beordrad har man förmodligen chans att tacka nej ändå (Grupp 5).  

 
Företaget tjänar på det i längden, men det ligger ändå hos individen att ta ansvar för att man rör på sig 
(Grupp 1). 

 

I intervjuerna sätts ansvaret i relation till förlagd friskvård på arbetstid. De intervjuade talar 

om att om friskvården var lagd på arbetstid skulle individen tillskrivas större ansvar: 
Ansvaret skulle vara större på individen om friskvården var förlagd inom arbetstid (Grupp 6). 

 

Detta kan tyckas bli paradoxalt: om friskvårdsaktiviteterna ligger på arbetstid så ökar väl 

företagets ansvar? Det talas även om att ansvaret gällande de psykosociala förhållandena kan 

ökas:  
Jag tycker att man tar ett ganska stort ansvar redan med tanke på att de började med projektet. Jag vet 
inte när det gäller det här med stress, det psykosociala, att man borde satsa mer på det. Det kanske är 
många som mår – kanske inte uttalat dåligt – men de känner sig stressade i sin situation, så man 
kanske ska jobba med den biten (Grupp 2). 

 

I andra intervjuer framgår det att företaget ska öka ansvaret om de vill ha ett större 

deltagande. Ett sätt att göra detta på är genom beordring: 
Vill man ha med fler så ska nog företaget öka ansvaret, till exempel genom beordring. Vill man ha 
alerta medarbetare måste man nog se till att göra något åt detta (Grupp 5).  

 

Återigen dyker frågan om att beordra friskvård eller inte upp. Det intervjuade anser att om 

man rör på sig orkar man mer: skulle då beordring kunna vara ett sätt att få medarbetarna mer 

fysiskt aktiva? Skulle medarbetarna ta sitt ansvar till att delta på aktiviteterna om de blev 

beordrade?  
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6.9 Ökade friskvårdssatsningar 

I detta stycke redogörs huruvida de intervjuade anser att SBD ska öka sina 

friskvårdssatsningar eller om de bedömer att företaget redan satsar tillräckligt. I intervjuerna 

framgår det att företaget redan erbjuder stora resurser, men om det är något som skulle kunna 

förbättras så är det att förlägga friskvården på arbetstid: 
Företaget ställer redan stora resurser till förfogandet, så man kan knappast begära mer. Det skulle i 
sådana fall vara individuell tid man får till sitt förfogande som då skulle vara avsatt till 
friskvårdsaktiviteter. Det ligger ändå i individens intresse, men vissa personer behöver ändå ”pushas” 
på. Kanske om man skulle ha något sorts tids konto som man fick från företaget med en timme i 
veckan som ska gå till just friskvårdsaktiviteter. Då tror jag att företaget har gjort ett väldigt stort 
beslut. Jag är dock tveksam att detta är rätt. Folk kanske skulle utnyttja det och det skulle då bli ett 
”slaskkonto”. Det kanske är bättre att göra det på korrekt sätt. Att informera och uppmuntra de 
aktiviteter som finns och sen är det upp till individen själv att ta ansvar för att medverka, att ta sig tid 
till att medverka (Grupp 7). 

 
Det är väl om man skulle få en timme i veckan då (Grupp 1). 

 

I intervjuerna talas det även om konsekvenserna av att en medarbetare blir 

långtidssjukskriven. De intervjuade reflekterar över vad det egentligen skulle kosta företaget 

att erbjuda friskvård på arbetstid. Skulle långtidssjukskrivningar kunna undvikas i större mån 

om friskvård på arbetstid erbjuds? 
Det är kanske inte deras ansvar men det kan bli en konsekvens om en nyckelperson försvinner som 
man inte är beredd att ta. Jag kan tänka mig att om man räknar med att en timme per vecka används 
till att träna och om vi säger att vi är 800 anställda och alla 800 ska gå och träna - då blir det 800 
timmar i veckan som försvinner, det blir ett antal dygn… Men dessa 800 timmar kanske är värda att 
ta i sådana fall. För då vet man att sannolikheten för att någon får någon typ av 
belastningsergonomiskskada som gör att du är frånvarande mycket längre tid minimeras maximalt. 
Det är ett litet bollande med både siffror, pengar och tro (Grupp 4). 

 

Intervjupersonerna åsyftar att friskvårdssatsningarna förebygger belastningsskador och att det 

genom friskvård skulle kunna leda till en lägre sjukfrånvaro. Det skulle då kunna bli 

kostnadseffektivt att erbjuda friskvård på arbetstid. 

6.10 Inflytande och delaktighet   

I detta avsnitt tydliggörs intervjupersonernas syn på delaktighet i friskvårdsprojektet. Anser 

de intervjuade att de är delaktiga och att de har möjlighet till att påverka friskvårdsprojektet? 

Det framgår att de intervjuade anser sig ha stor möjlighet till att påverka friskvårdsprojektets 

innehåll: 
Ja visst, vi har fått fylla i en enkät med önskemål och många av de sakerna har faktiskt tagits upp som 
aktiviteter (Grupp 5). 

 
Om man vill påverka så finns möjligheten, om man vill och är aktiv. Man kan påverka, till exempel 
komma med förslag på aktiviteter, genom kontakt med hälsoinspiratörerna (Grupp 7). 
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Det finns ju möjligheter på intranätet att lämna förslag på olika aktiviteter. Så möjligheterna är stora 
(Grupp 1). 

 

Å ena sidan refereras till att möjligheten att lämna förslag på aktiviteter är stor. De intervjuade 

berättar att de har fått fylla i en enkät med önskemål, samt att det går att komma med förslag 

via hälsoinspiratörerna och via intranätet. Å andra sidan framkommer det att 

friskvårdssatsningarna inte anses vara tillräckliga: 
Historiskt sett så tycker jag att företaget har varit extremt snålt i sådana frågor. Det har funnits idéer 
genom tiderna men det satsas inte särskilt mycket […] (Grupp 6). 

 

Det framkommer här att några av de intervjuade inte alls tycker att företaget ger möjligheter 

till påverkan – tvärtom upplever de intervjuade att det behövs satsas mer från företagets sida. 

De intervjuade refererar till att företaget historiskt sett inte satsat på idéer som funnits; 

friskvårdsprojektet startades upp 2004: kan det vara så att de intervjuade syftar till saker som 

inte legat inom friskvårdsprojektets tid och ram, utan relaterar till andra friskvård- och 

hälsosatsningar inom SBD? 

6.11 Om hälsoinspiratörerna 

Detta avsnitt skildrar vad de intervjuade vet och anser om hälsoinspiratörernas arbete. Det 

framgår i intervjuerna att hälsoinspiratörerna arbetar i projektform: 
De jobbar i en projektform nu och tanken kanske är den att det ska bli permanent och gå in i någon 
företagshälsovård eller något liknande (Grupp 3).  

 

De intervjuade anser även att hälsoinspiratörerna finns för att inspirera medarbetarna till att 

delta: 
Precis som det låter: hälsa, inspirera och försöka få med oss alla (Grupp 3). 
 
Jag tolkar det som om att hälsoinspiratörerna skapar förutsättningar och försöker att motivera de 
anställda till att delta på aktiviteterna som de anordnar och samtidigt försöka fånga upp önskade 
aktiviteter från anställda (Grupp 4).  
 

I avsnittet redogörs även för vad de anställda anser att hälsoinspiratörerna bör fokusera på: 

Det framgår att hälsoinspiratörerna ska fokusera på såväl fysiska som psykosociala aktiviteter. 

Fokus har tidigare legat på mer fysiska aktiviteter men på senare tid har även andra aktiviteter 

börjat erbjudas: 
I början kände jag att de bara fokuserade på att motionera, jag menar friskvård är så mycket mer. Det 
är ju allt runtomkring också, balans i livet. Men det känns som de har tänkt lite på det, för nu har vi 
haft lite om stress och matlagning, det är ju sådant som går ett steg längre (Grupp 2). 
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De intervjuade talar även om att det är viktigt att hälsoinspiratörerna inte fokuserar på ”fel” 

målgrupp (de som inte vill delta) utan istället fokuserar på dem som vill delta. De refererar till 

att hälsoinspiratörernas fokus bör ligga på friskvårdsfaktorerna: 
De ska fokusera på dem som vill delta. Ibland så tror jag att man fokuserar så mycket på dem som 
inte är med och så missar man den stora gruppen som ändå är med […] Fokusera på 
friskvårdsfaktorerna […] det vill säga vad det är som får dem som mår bra att fortfarande må bra 
(Grupp 5).  

 

Även i detta avsnitt framhålls vikten av att hälsoinspiratörerna ska koncentrera sig på 

variationen av aktiviteter så att det finns något för alla: 
En variation av aktiviteter, så att det finns något för alla. Men det försöker de ju faktiskt med. 
Hälsoinspiratörerna gör fantastiska jobb (Grupp 7). 
 
Hälsoinspiratörerna gör ett väldigt bra jobb och det är mycket uppskattat! (Grupp 7). 
 

De intervjuade ställer sig positiva till hälsoinspiratörerna och uppskattar det jobb de gör. 

6.12 Om arbetsmiljö 

I detta avsnitt tydliggörs vad de intervjuade anser om SBDs arbetsmiljö generellt sett samt hur 

de ser på sin enskilda arbetsmiljö. Det framgår att företaget är mån om arbetsmiljön: 
Företaget arbetar bra med att försöka tillgodose alla! (Grupp 5). 
 
Det är ju inte en bortglömd del (Grupp 1). 

 
[…] det är mest upp till individen om man har en bra arbetsmiljö eller inte, jag har aldrig upplevt att 
någon har påtalat någonting och att det inte har åtgärdats eller att det har fått avslag (Grupp 4).  

 

I intervjuerna refereras det till att det är upp till individen om denne har en bra arbetsmiljö 

eller inte. De intervjuade syftar till att det är medarbetaren själv som måste framföra om 

dennes arbetsmiljöbrister och att SBD då hjälper till att ordna problemet. Det framgår att den 

psykosociala arbetsmiljön upplevs vara bättre än den fysiska: 
Den psykosociala arbetsmiljön är bra här tycker jag, bra stämning (Grupp 7). 

 
Det är väl det att man kunde ha lite fräschare omkring sig, lite bättre arbetsplats (Grupp 1). 

 

I intervjuerna sätts också arbetsmiljön i relation till individen själv: 
Det går upp och ner beroende på hur man mår själv (Grupp 2). 

 

Kan det vara så att de intervjuade menar att det inte spelar någon roll huruvida arbetsmiljön är 

bra eller inte om medarbetaren själv inte mår bra? Eller är det så att arbetsmiljön förändras 

beroende på individens beteende? Förbiser individen brister i arbetsmiljön om denne mår bra 

pysiskt och fysiskt? De intervjuade förklarar också att den psykosociala arbetsmiljön till stor 

del är beroende av tidsaspekten: 
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Den fungerar bra. Stressen och tidspressen är väl det som är värst (Grupp 5).  
 

Här framgår att en hög grad av stress är det som främst bidrar till sämre psykosocial 

arbetsmiljö. 

 

6.12.1 Arbetsmiljö och friskvård 

När frågan om huruvida begreppet arbetsmiljö hör samman med friskvård eller inte, framgår 

att de intervjuade anser att de hör samman: 
Det går inte att separera, det är ett interaktivt spel (Grupp 5).  
 

Arbetsmiljö och friskvård förklaras hänga ihop i en sorts cirkel, där friskvården påverkar 

arbetsmiljön och tvärtom: 
[…] om inte arbetsmiljön är riktigt bra så kan man få ont i exempelvis nacke och axlar och då mår 
man inte bra privat och jag tror att om man kommer igång med någonting så orkar man mer på något 
sätt. Det är lite svårt att förklara, men jag tror att det blir en cirkel - det går runt. Så att arbetsmiljön är 
också väldigt viktig (Grupp 2).  

 
Fast det kan vara tvärtom med: mår man dåligt hemma så kvittar det hur arbetsmiljön ser ut (Grupp 
2). 

 

I intervjuerna framgår också att arbetsmiljö och friskvård hör samman (eller inte) beroende på 

vad det sätts i relation till: 
Jag tänker på hur begreppen kopplas. Om vi pratar om […] att man står mycket så kanske 
organisationen har en önskan av att man ska arbeta längre pass och arbetet kanske inte har en utsatt 
situation där man har tung belastning på rygg. Då måste man få möjlighet att träna så man kan träna 
upp ryggen så att den klarar av belastningen. På det sättet kan man ju se en relation tycker jag. Men 
om man pratar överlag då är det svårare. Det beror på vad man ser det ifrån (Grupp 4).  
 

Det framkommer således att det finns en koppling mellan friskvård och arbetsmiljö, men att 

det är en komplex fråga.  

6.13 Syn på hälsa och friskvård 

I detta avsnitt återges hur de intervjuade ser på hälsa och friskvård. Hör begreppen samman 

eller är det två vitt skilda begrepp? Det talas i intervjuerna om att en god hälsa är resultatet av 

friskvård:  
Först kommer friskvård, sen kommer hälsa. God hälsa är resultatet av friskvården (Grupp 5). 

 
Friskvård är väl lite förebyggande? Lite förebyggande arbete för att du ska uppnå en god hälsa 
(Grupp 1).  

 

Här dominerar det patogena synsättet, där friskvård ses som förebyggande. I andra intervjuer 

definieras begreppen olika: 
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Jag lägger nog in mer i begreppet hälsa; jag tänker psykisk hälsa och kroppslig hälsa och hela den 
biten. Friskvård är ju samma sak egentligen. Friskvård känns mer förebyggande och hälsa då är man 
redan fast, då är det redan kört. Det känns mer negativt med hälsa än med friskvård (Grupp 2).  
 
För mig och med min erfarenhet gällande hälsa anser jag att då har du breddat och friskvård för mig 
handlar mer om förebyggande arbete för att förhindra belastningsskada alternativt att behandla 
belastningsskador. Hälsa är allt, det kan vara allt från spirituell till kost och annat, hälsa är mycket 
mer som definition (Grupp 4).  

 

Vidare framgår det att friskvård ses som en del av området hälsa: 
Inom hälsa är friskvård bara en bit. Man kan till exempel ha bra förhållanden på jobbet men inte 
hemma, man vet aldrig vad folk går och kring och bär inom sig. Friskvården kan hjälpa folk, men kan 
inte hjälpa allt (Grupp 5).  

 

Friskvård anses därmed vara kopplat till hälsa men är inte nödvändigtvis en förutsättning; en 

god hälsa kan uppnås utan friskvård. 

6.14 Positiva aspekter av friskvårdsprojektet 

Avsnittet redogör för vad de intervjuade uppfattar positivt med friskvårdsprojektet. Det 

framgår i intervjuerna att friskvårdsprojektet i allmänhet upplevs mycket positivt: 
Jag ser faktiskt inga negativa saker med det här. Jag ser mest positivt på det. Att man kan få igång 
personal så att man mår bättre. Jag ser inga som helst nackdelar. Satsar företaget på medarbetarna så 
får de ju tillbaka det (Grupp 2). 

 

En framträdande faktor som de intervjuade framhåller är frivilligheten i aktiviteterna, vilket 

de upplever som positivt: 
Positivt är att man får tänka till och få nya vyer. Det är svårt att se negativa saker med detta, i och 
med att man inte trycker på individerna att göra aktiviteterna så är det ju inte negativt, för det gör man 
ju inte. Allt är frivilligt (Grupp 7).  
 

I intervjuerna framgår även att de intervjuade anser det positivt om friskvårdssatsningarna 

kommer att fortgå:  
Det är positivt om projektet fortsätter […] (Grupp 6).  

Deltagarna är i denna intervju positivt inställda till projektet och ser gärna att det fortsätter.  

6.15 Negativa faktorer beträffande friskvårdsprojektet 

I följande avsnitt beskriver de intervjuade de negativa aspekterna av friskvårdsprojektet samt 

om de anser att något skulle kunna förbättras. I intervjuerna framgår det en viss tveksamhet 

till själva idén med friskvårdsprojektet:  
Jag är inte helt positivt inställd till projektet. Det är bra att man gör någonting men det känns lite 
tafatt (Grupp 6). 

 
Negativt är ju att ingen här vet ju vad projektet är eller innebär (Grupp 6). 
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Kan det vara så att informationen om själva idén med projektet brister vilket då resulterar i att 

de intervjuade ställer sig funderande? Eller menar de att friskvårdsprojektet inte fungerar så 

som det förväntas? En annan negativ faktor som framkommer i intervjuerna är gällande tiden 

aktiviteterna är belagt på. Förslag från de intervjuade är att anpassa tiden för aktiviteterna:  
[…] anpassa tiderna lite […] att aktiviteterna ligger runt 15.00 och sådana lösningar. De har ju som 
sagt lunchpassen men jag tycker att det känns stressigt att man ska gympa en timme och sen har man 
en halvtimme till att byta om, äta och så vidare. Lunchföreläsning däremot det är idealiskt och då 
bjöd de också på en salladstallrik i samband med det (Grupp 3).  

 

I övrigt framgår det inte några negativa synpunkter vad gäller friskvårdsprojektet, istället 

framhålls det positiva: 
Det är positivt att det finns, det är ett bra upplägg, det finns inget negativt (Grupp 3). 

 

De positiva kommentarerna överväger de negativa i intervjuerna. 

 

I detta kapitel har resultatet av fokusgrupperna redovisats. I nästkommande avsnitt 

analyseras och diskuteras resultatet. 

7. Diskussion  

I detta avsnitt analyseras och diskuteras resultatet i förhållande till studiens forskningsfråga. 

Dessutom knyts resultatet an till relevanta hälsofrämjande aspekter samt pedagogiska 

utgångspunkter. 

7.1 Delaktighet  

I resultatet framkommer tankar kring att skapa förutsättningar för samverkan och 

gemensamma lösningar av en uppgift där alla inblandade vinner på att dela med sig, ett så 

kallat ”vinna-vinna” tänkande. Genom att arbeta hälsofrämjande och hälsopromotivt inom en 

organisation bildas en så kallad ”vinna-vinna” situation. Om medarbetarna mår bättre och är 

”friskare”, tjänar organisationen på det genom bland annat minskad sjukfrånvaro (Hanson 

2004, s 135 och 207). Detta påpekas även i resultatet: de intervjuade anser att det bör vara en 

”vinn-vinn” situation – såväl för medarbetaren som för företaget. De intervjuade anser att om 

individens hälsa förbättras leder det till mindre sjukfrånvaro vilket gynnar både individen och 

företaget; det blir en ”vinn-vinn” situation. 
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7.1.1 Delaktighet och kommunikation 

Några av de intervjuade är inte medvetna om att det finns ett friskvårdsprojekt, medan andra 

inte vet vad friskvårdsprojektet innebär. Detta tyder på att medarbetarna inte varit delaktiga i 

initieringen och utvecklingen av friskvårdsprojektet. Om kommunikationen inte fungerar på 

grund av brist på information främjas inte delaktigheten. Kommunikation kan således vara ett 

hinder för skapandet av delaktighet (Hanson 2004, s 248). Enligt resultatet råder brist på 

information vilket skapar förvirring över vad friskvårdsprojektet innebär. Slutsatsen kan då 

dras att om medarbetarna upplever att de inte får den information om friskvårdsprojektet som 

behövs för att kunna vara med och aktivt påverka projektet blir det svårt att främja 

delaktighet. 

  

7.1.2 Delaktighet och ansvar  

Hanson (2004) skildrar två olika tendenser som organisationer lägger fokus på. Den ena 

tendensen innebär att arbetsgivaren ser det som sitt ansvar att erbjuda friskvårdsaktiviteter 

(och att medarbetaren ska vara tacksam över detta); den andra tendensen innebär att det blir 

vanligare att lägga fokus på medarbetarens roll. Om individen är delaktig i det hälsofrämjande 

arbetet ligger också då ansvaret på denne (Hanson 2004, s 230). SBD verkar pendla mellan 

dessa två tendenser: Å ena sidan erbjuder de friskvård och verkar anse att det är deras plikt att 

erbjuda friskvårdsaktiviteter; å andra sidan anser de att ansvaret att delta på aktiviteterna 

ligger på individen. Dock erbjuds inte medarbetarna till att delta i arbetet med friskvården – 

de erbjuds endast att delta på aktiviteterna. Hanson (2004) menar att detta sätt är förlegat och 

att om ledningen genomför planering av hälsoarbetet på egen hand så kan värdefulla 

kunskaper gås om miste (Hanson 2004, s 231). Om man däremot anammar 

delaktighetsperspektivet och involverar fler människor får man ett bredare beslutsunderlag 

och förståelse för hur det hälsopromotiva arbetet genomförs på bästa sätt (Hanson 2004, s 

231). De intervjuade anser att det finns möjligheter att påverka projektet om man är aktiv och 

vill engagera sig. Detta är något vi ställer oss frågande till då det inte finns några direkta 

möjligheter för medarbetarna att vara med och utveckla projektet; de erbjuds endast att delta i 

aktiviteterna. 

 

7.1.3 Delaktighet och empowerment 

Om medarbetaren är informerad om riskerna med att leva ohälsosamt så kommer denne 

förändra sitt beteende och börja göra hälsosammare val. Detta är en bärande tanke inom 
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empowerment (Karlsson 2004, s 15). Resultatet visar att medarbetarna anser att möjligheter 

till sådan information finns: dels genom hälsoinspiratörer, dels genom föreläsningar angående 

hälsa, kostvanor, sömn och fysisk aktivitet. Även föreläsningar i feng-shui har erbjudits som 

friskvårdsaktivitet. SBD verkar följaktligen anamma empowermentmodellen inom sitt 

friskvårdsarbete. 

 

7.1.4 Ledarskap 

För att kunna främja delaktighet och empowerment behövs ett gott ledarskap. En ledare ska 

med hjälp av medarbetarnas erfarenheter och kunskaper skapa positiva förändringar 

(Kostenius & Lindqvist 2006, s 65). Resultatet visar att de intervjuade anser att 

hälsoinspiratörerna gör ett bra jobb och att det finns stora möjligheter till att påverka 

friskvårdsaktiviteterna. Däremot framgår det i intervjuerna att möjligheterna är begränsade 

när det gäller att påverka själva projektet.  

 

De intervjuade anser att hälsoinspiratörernas uppgifter är att motivera medarbetarna till att 

delta på aktiviteterna, skapa förutsättningar för deltagande samt att ta tillvara på och erbjuda 

önskade aktiviteter från medarbetarna. Ledarskap anses vara en betydande faktor i det 

hälsofrämjande arbetet. Ett gott ledarskap innefattar bland annat att vara en god förebild samt 

att uppmuntra och stödja medarbetarna (Angelöw 2002, s 63). I resultatet framgår att 

hälsoinspiratörerna uppfyller dessa krav. Även organisatoriska förutsättningar behövs för att 

kunna främja ett gott ledarskap (Angelöw 2002, s 63). Detta talas det dock inte om i 

intervjuerna, vilket gör det svårt att avgöra om SBD anammar Angelöws (2002) tanke om det 

goda ledarskapet. 

7.2 Motivation  

Motivation är något individuellt och ser olika ut beroende på individens erfarenheter och 

bakgrund. Individer motiveras av olika saker, varje individ har olika behov som ska 

tillfredställas för att denne på så sätt ska bli motiverad (Ahl 2005, s 24-48). Detta är något 

som också framgår i resultatet. Intervjupersonerna pekar på olika saker som motiverar dem 

och begrepp tas upp i anslutning till detta är: motivation genom beordring, intresseväckande 

aktiviteter, kontinuerlighet och friskvård på arbetstid. En återkommande motivationsfaktor i 

resultatet av intervjuerna är just friskvård på arbetstid. Schein redogör för olika 

motivationskällor vilka individer tillfredställs av. En av dessa motivationskällor är den 

ekonomiska människan vilken motiveras av ekonomisk ersättning i form av tid eller pengar 
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(Bruzelius & Skärvad 2000, s 290 samt Ahl 2005, s 24). Detta kan kopplas samman med 

friskvård på arbetstid: de intervjuade poängterar att de skulle bli mer motiverade att delta på 

aktiviteterna om företaget erbjuder friskvård på arbetstid.  

 

Det finns andra teorier om motivation vilka kan sättas i relation till resultatet. En teori är att 

individen blir motiverade av yttre och inre motiverade krafter. Den yttre motivationen 

påverkas av omgivningen (Ahl 2005, s 46-48 samt Kostenius & Lindqvist 2006, s 109-110). I 

intervjuerna framgår att en individ kan motivera en annan att vara med på en aktivitet genom 

att exempelvis tala positivt om aktiviteterna. En annan yttre motivationsfaktor är att såväl 

företaget som medarbetarna kommer med positiv feedback när en individ engagerar sig och 

deltar på aktiviteter vilket i sin tur då leder till att individen känner tillfredsställelse 

(Kostenius & Lindqvist 2006, s 109-110). Det är av betydelse att det finns socialt stöd i form 

av feedback och belöningar för att kunna ökad motivationen hos individen för att en hälsosam 

beteendeförändring ska kunna ske (Kostenius & Lindqvist 2006, s 109 och 113-115). I 

intervjuerna framgår att medarbetarna inte får någon egentlig feedback eller belöning för att 

delta i friskvårdsaktiviteterna. Dock kan argumenteras att belöningen med att delta på 

aktiviteterna är att individens hälsa prioriteras och förbättras.  

 

Den inre motivationen grundar sig i individens behov av att känna sig duktig och oberoende 

(Ahl 2005, s 46-48). Individen får också en ökad inre motivation och drivkraft när denne 

upplever framgång och utveckling (Rydqvist & Winroth 2002, s 11). Detta belyses även i 

intervjuerna då de intervjuade talar om att de deltar på aktiviteterna för att väcka ett intresse 

samt att de känner att de får ut någonting av att delta på aktiviteterna. De intervjuade redogör 

också för vikten att röra på sig: när det i sin tur ger resultat ökar den inre motivationen. 

 

7.2.1 Motivationsanalys 

Att använda sig av motivationsanalys kan vara ett användbart verktyg för att synliggöra och 

införskaffa kunskap om medarbetarnas mål, drömmar och resurser (Kostenius & Lindqvist 

2006, s 167). För att detta ska bli möjligt behövs kunskap en fungerande dialog och det är av 

vikt att medarbetarna själva är öppna för dialog och reflektion för att en förändring ska kunna 

ske och hälsa främjas (Kostenius-Foster & Lindqvist 2004, s 19).  

 

I resultatet framkommer det att ansträngningar har gjorts från SBDs sida att kartlägga 

behoven hos medarbetarna. Det kan således hävdas att SBD använder sig av 
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motivationsanalys: dels genom enkätundersökningen som har genomförts, dels genom att 

möjlighet alltid finns för medarbetarna att ta kontakt med hälsoinspiratörerna om de har 

frågor, önskemål eller funderingar. Å andra sidan kanske en större satsning behövs vad gäller 

att ta reda på och synliggöra behoven hos medarbetarna. Räcker det verkligen att ha en sida på 

intranätet där medarbetarna kan lämna förslag och önskemål om aktiviteter? Skulle det 

behövas mer personlig kontakt mellan hälsoinspiratör och medarbetare? Om medarbetaren 

inte anser målen med friskvårdsprojektet vara relevanta är risken att hälsoinspiratörernas 

arbete inte blir till någon nytta (Kostenius & Lindqvist 2006, s 167). 

7.3 ”Det friska företaget”  

SBDs ”blommor” tyder på att de olika delarna, ”blombladen” sätts i en kontext: flera 

blomblad bildar en blomma. I den blomman ”Det friska företaget” verkar SBD således ha 

föreställningar om att de olika blombladen samspelar. Men gör det verkligen det - är 

blombladen integrerade?  Skulle de här områdena fungera utan varandra? Blomman visar att 

till exempel jämställdhet och värderingar kan kopplas samman med friskvård. Detta är något 

vi ställer oss frågande till: integreras verkligen jämställdhet och värderingar med friskvård? I 

friskvårdsblomman däremot verkar blombladen vara integrerade; de olika blombladen har en 

tydlig koppling till varandra: Inom friskvårdsprojektet ingår hälsoinspiratörer, föreläsningar 

om kost och fysiska aktiviteter. SBD är en rökfri arbetsplats och rökavvänjningsprogram finns 

till förfogande för medarbetaren, liksom hälsoprofiler. Eget ansvar över sin hälsa betonas 

samt vikten av återhämtning.  

 

7.3.1 Salutogen eller patogen verksamhet? 

I dag ligger fokus på att främja och förbättra hälsa samt att förebygga ohälsa (Hanson 2004, s 

68). I intervjuerna uppfattas ofta hälsa som patogent och friskvård som salutogent. När vi 

nämnde begreppet ”hälsa” i intervjuerna kopplades det ofta samman med 

hälsoundersökningar, olika slags mätningar (såsom blodtryck) och om man redan är sjuk. 

”Friskvård” däremot ses som något positivt och preventivt. För att ett salutogent synsätt på 

hälsa ska kunna etableras behövs kunskap om hälsa (till skillnad från att det patogena 

synsättet, då kunskap om ohälsa behövs) (Hanson 2004, s 68). De intervjuade anser att de 

föreläsningar om kost och motion som erbjudits har varit tillfredställande. Detta tyder på att 

de intervjuade anser sig få adekvat kunskap om hälsa och därmed anammas ett salutogent 

synsätt i friskvårdsprojektet. Det är dock viktigt att inse att det behövs såväl det salutogena 

som det patogena arbetet; de ska komplettera varandra (Hanson 2004, s 68). 
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7.3.2 Hälsofrämjande verksamhet? 

Hälsofrämjande arbete innefattar alla de satsningar som syftar till att öka välbefinnande hos 

individen (Unge, Schelp & Källestål 2004, s 19). Att arbeta hälsofrämjande innebär att 

förespråka, stötta, uppmuntra och prioritera hälsa (Ewles & Simnet 1994, s 35). SBDs 

omfattande friskvårdssatsningar ger goda möjligheter att uppnå en hälsofrämjande arbetsplats, 

även om det i resultatet framkommer vissa brister inom friskvårdsprojektet (som till exempel 

brist på information). Friskvårdssatsningarna återspeglas i SBDs friskvårdsblomma. Faktorer 

som anses vara betydelsefulla för att kunna skapa en frisk arbetsplats är systematiskt 

arbetsmiljöarbete, konstruktivt ledarskap och friskvård (Angelöw 2002, s 35-37). Dessa 

aspekter återfinns i SBDs blomma ”Det friska företaget”. Även om vissa områden i blomman 

kan utvecklas tas många initiativ för att verka hälsofrämjande.  

 

7.3.3 Friskvård 

Friskvård innefattar de aktiva åtgärder som vidtas för att främja hälsa (Rydqvist & Winroth 

2002, s 28). Friskvård består av olika områden såsom kost, motion, rök-, drog- och 

alkoholavvänjning samt olika former av avslappning (Angelöw 2002, s 85). SBDs 

friskvårdsprojekt omfattar de flesta av dessa områden och resultatet visar att 

friskvårdsprojektet uppfattas positivt av de intervjuade.  

 

Friskvård är viktigt för såväl individerna som företaget. Friskvård på individnivå handlar om 

att individen ska må bra och klara av sin vardag. För organisationerna handlar det om att 

skapa friska arbetsplatser i form av minskad sjukfrånvaro och ökad arbetskapacitet (Rydqvist 

& Winroth 2002, s 32-33 samt Andersson; Malmgren & Johrén 2000, s 32-34). Detta är något 

som också framgår i resultatet: de intervjuade redogör för att både SBD och medarbetarna 

gynnas av friskvårdssatsningarna. Även SBD anser att avsikten med friskvårdsprojektet är att 

både medarbetare och företaget ska gynnas. Ökad trivsel och arbetsglädje bland medarbetarna 

leder till friska medarbetare och på så sätt kan SBD behålla sitt frisktal på 80 %. SBD har en 

tydlig vision om hur ett friskt företag bör se ut och vilka områden som inkluderas. De satsar 

på hälsa och friskvård, men är deras synsätt förlegat? Är hälsosatsningarna enbart i syfte att 

behålla ett frisktal på 80 %?  
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En annan aspekt som framkommer i resultatet gällande friskvård är att syftet med att delta i de 

olika friskvårdsaktiviteterna är främst för att främja välbefinnande. I intervjuerna ställs frågan 

om hur SBD ska kunna hantera att alla medarbetare inte kan delta i friskvårdsaktiviteterna. Ett 

möjligt svar är att även om individen inte kan delta i fysiska aktiviteter så kan denne kanske 

delta i andra aktiviteter som till exempel matlagningskurser eller föreläsningar. 

 

7.3.4 Arbetsmiljö 

En god arbetsmiljö anses vara ett redskap för att skapa förutsättningar för en god hälsa 

(Menckel & Österblom 2000, s 42). I resultatet framgår att den psykosociala arbetsmiljön 

upplevs positivt. Däremot framförs vissa klagomål angående den fysiska arbetsmiljön: dålig 

ventilation, för hög eller låg temperatur i lokalerna och buller är några saker som nämns i 

intervjuerna som kan förbättras.  De intervjuade anser också att arbetsmiljö och friskvård 

påverkar varandra: att det är ett interaktivt spel. SBD anser att arbetsmiljön påverkar den 

fysiska och mentala hälsan och att de arbetar för att integrera arbetsmiljöfrågor i 

verksamheten som en del i ”Det friska företaget”. SBD strävar även efter att medarbetarna ska 

trivas och känna arbetsglädje och då krävs en god arbetsmiljö (Kostenius & Lindqvist 2006, s 

113-115). Varför tar då inte SBD tag i arbetsmiljöfrågor rörande medarbetarnas arbetsklimat? 

I resultatet framgår (som tidigare nämnts) att flera medarbetare är missnöjda med sin fysiska 

arbetsmiljö och att detta har framförts till ledningen. Ändå har inga åtgärder utförts – vad 

beror det på? 
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8. Framtida forskning 

Det skulle vara intressant att titta på hur ett friskvårdsprojekt kan organiseras i ett företag för 

att se hur man kan gå tillväga i uppstartandet av ett friskvårdsprojekt. Det skulle även vara 

intressant att undersöka andra redan pågående och fungerande friskvårdsprojekt hos andra 

företag och göra en komparativ studie. Frågor som dyker upp hos oss är vilka aspekter bör tas 

hänsyn till i utvecklingen av ett friskvårdsprojekt? Hur har företag gått tillväga när de har 

startat ett friskvårdsprojekt? 

 

När vi sökte på orden friskvård och friskvårdsprojekt fick vi väldigt få träffar vilket förvånade 

oss en del. Det tyder på att forskning gällande friskvårdsprojekt inte verkar vara särskilt 

omfattande. Med tanke på detta och att det påvisats att det blir allt vanligare för företag och 

organisationer att anamma friskvård i sin verksamhet skulle det vara intressant att fokus riktas 

mot detta område. Vi ser således gärna vidare forskning kring såväl friskvård som 

friskvårdsprojekt. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide Saab Bofors Dynamics 
 
Inledning 
 
Hälsa alla välkomna! 

• Berätta om oss och uppsatsen: Uppdrag, syfte.  
• Upprepa informationen angående konfidentiellitet. 

 
  

⇒ Öppningsfrågor –> Berätta lite om er själva. Vem är ni, vad arbetar ni med? 
  

⇒ Introduktionsfrågor –> Introducera ämnet friskvård. 
 

 Vad vet ni om det pågående friskvårdsprojektet på SBD? 
 

 Vad tycker ni om friskvårdsprojektet? 
 
 
Innehåll 
 

⇒ Nyckelfrågor 
 

 Behövs ett friskvårdsprojekt? Motivera svaret! 
 

 Vad bör syftet med friskvårdsprojektet vara? 
 

 
 Kommunikation och information 

  
 Hur fungerar informationen om friskvårdsprojektet? 
    
 Har informationen om friskvårdssatsningarna nått ut till er? 
 – Om ni inte fått någon information, vad tror ni det beror på?  

 
 Delaktighet och motivation 

  
 Vad är det som gör att ni deltar? 
  

Vad är det som gör att ni inte deltar i friskvårdsprojektet? 
         

 Vad behövs för att motivera er till att delta? 
 

 Vad är ert syfte med att delta? 
 – Vad vill ni att det ska leda till? 
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 Ansvar 
 
 På vem ligger ansvaret på när det gäller ert eget deltagande i 

 friskvårdsprojektet? 
 – På er som individer? 
 
 Ska företaget öka sitt ansvar för personalens friskvård? Motivera! 
 

  Vilka är dina möjligheter att påverka projektets innehåll? 
   

 Ledarskap 
 

 Vad vet ni om hälsoinspiratörernas arbete? 
 – Vad är syftet med deras arbete?   
 

 Vad bör hälsoinspiratörerna fokusera? 
 – Vad ska de prioritera? 
 

 Arbetsmiljö 
 

 Tycker ni att hälsa och en bra arbetsmiljö hör samman? 
 
 Hur ser ni allmänt på SBDs arbetsmiljö? 
 
 Hur ser ni på er egen arbetsmiljö? 
 – Motivera! 
 
Avslutning 
 

⇒ Avslutande frågor 
  

 Anser ni att det finns någon skillnad mellan begreppen hälsa och friskvård? Motivera! 
 

 Vad är positivt med friskvårdsprojektet? 
 

 Vad är negativt med friskvårdsprojektet? 
 

 Vad har ni för önskemål för framtiden? 
  – Är det något som fattas i  friskvårdprojektet? 
   
⇒ Är det något ni vill tillägga (eller stryka) angående intervjun? 
 – Är det något som ni har sagt som ni vill ta tillbaka eller tillägga? 
 

Tack för att ni har varit med oss idag och delat med er av era synpunkter! 


