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                Abstrakt.  
Bollnäs tillhör Gävleborgs län som har det fjärde högsta ohälsotalet i landet. 
2001 beslutade socialtjänsten i kommunen att alla medarbetare skulle ägna sig åt 
någon form av friskvård på arbetstid och den angivna tiden är en timme per 
vecka. Vidare beslutades det 2003 att utveckla detta med friskvård och 
socialtjänsten gick in och subventionerade friskvårdskort till alla medarbetare. 
Kortet är kostnadsfritt och ger tillgång till alla anläggningar som kultur och 
fritidsförvaltningen har ansvar för. Enligt personalchefen inom socialtjänsten så 
är det stor skillnad i grupperna vad det gäller att utnyttja friskvårdssatsningen. 
Syftet med studien var att identifiera möjligheter och hinder till att utnyttja 
friskvård.  
Metoden bygger på kvalitativa intervjuer av sex anställda som tillhör två olika 
arbetsgrupper inom äldreomsorgen. En grupp som tränar mer och en grupp som 
tränar mindre. 
Resultatet av de möjligheter vi kunde tolka utifrån intervjuresultatet var att den 
grupp som tränade mer hade chefer som själva tränade och var duktiga på att 
motivera sina medarbetare. Andra aspekter på möjligheter och hinder var att det 
fanns skillnader i resursfördelning i de båda äldreboenden. Under studiens gång 
framkom det att i ett av äldreboendena har de självförvaltning som bland annat 
innebär att de kan göra egna prioriteringar. Samtliga respondenter var positiva 
till friskvård. De ansåg att hälsoinspiratörer på arbetsplatserna skulle öka 
motivationen bland medarbetarna och att obligatorisk friskvård på arbetstid 
skulle vara en god investering för kommunen för att få friskare medarbetare. 
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              Bakgrund 
 

När man i slutet på 1990-talet drog ner i näringslivet och i offentlig sektor sköt 

sjukskrivningarna i höjden. Det var framförallt de längre sjukskrivningarna som 

ökade och kvinnorna var de som ökade sin sjukskrivning mest. 

Hälsoutvecklingen blev sämre för kvinnor än för män. Symtom och besvär med 

värk och funktionsnedsättningar i nacke, axlar och rygg har ökat och då främst 

hos kvinnorna (Hertting, 1999). Folkhälsan har inte försämrats. Det traditionellt 

naturvetenskapliga synsättet på folkhälsa är att mäta sjuklighet, dödlighet 

nedsatt funktion eller upplevd ohälsa. Däremot har det psykiska välbefinnandet 

minskat. Det är sannolikt en bidragande förklaring till den snabba ökningen av 

psykiska diagnoser. Även här med den största ökningen för kvinnorna  

(Günzel & Zanderin, 2003). Det har blivit kostsamt för alla inblandade dvs. för 

individen, kommuner, landsting och staten. Samhällets kostnad för sjukpeng, 

sjukbidrag, och sjukpension var 2002 omkring 120 miljarder kronor (Johnsson, 

Lugn & Rexed, 2003). Nu har det vänt och kostnaderna för ohälsa har sjunkit. I 

Gävleborgs län har ohälsotalet minskat med 1,5 dagar till 49,8 och genomsnittet 

i hela landet är 40.8 dagar. Ohälsotalet är ett samlat mått på utbetalningar från 

sjukförsäkringen i förhållandet till befolkningen och utrycks i dagar.  

Minskningen fortsätter och i april 2006 var ohälsotalet 49,2 (www.fk.se).  

 

Inom vård och omsorg har det under åren bedrivits förändringsarbeten för att 

anpassa verksamheterna till de sparkrav som kommuner och landsting har haft. 

Arbetsplatserna består mest av kvinnlig arbetskraft som har arbetat många år 

inom vård och omsorg 

De sist anställda fick gå först enl. LAS (lagen om anställningsskydd). Bland 

dem som fick sluta var flertalet yngre och kvar blev de äldre. Effekten blev 

sämre arbetsförmåga som speglades i sjukfrånvarostatistiken (Johnsson, J. et al 

2003) 
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                  Litteratur och tidigare studier 

                    Friskvård ur ett ekonomiskt perspektiv 

Ur ekonomisk synpunkt är personalen en resurs som organisationen måste 

hushålla med. Ett sådant uttalat betraktelsesätt tillämpas inom personalekonomi, 

som betyder ”hushållning med mänskliga resurser”. 

Personalekonomi har ett synsätt som innebär att man tydligt och systematiskt 

betraktar personalen som en tillgång för organisationen och hanterar den 

därefter. Detta innebär bl.a. att man gör beräkningar av värdet av denna resurs, 

dvs. humankapitalet (Aronsson & Malmquist, 2002).  

 

Detta framkommer även i Angelöw (2002). Han konstaterar att olika 

friskvårdssatsningar medför en rad hälsomässiga och ekonomiska vinster. Menar 

vidare att ett sätt att minska stress och påfrestningar är genom fysisk aktivitet. 

En hel del organisationer erbjuder sina anställda en friskvårdstimme i veckan 

och företagsekonomen Stefan Lundström (www.kommunalarbetaren.com) 

menar att friskvård är lönsamt och hävdar att varje krona som satsas på friskvård 

kan ge fem kronor tillbaka. 

                   

                    Chefens betydelse gällande friskvård 

Människor som mår bra arbetar också bra. Denna enkla sanning är grundtesen i 

en skrift från Prevent. Där skrivs följande; hälsa är en resurs för både individen 

och för organisationen. Den chef eller ledare som anser att medarbetarna är 

företagets viktigaste resurs har starka skäl att diskutera hälsofrågor också i 

företagsekonomiska termer. En genomtänkt strategi för hälsa är en god 

investering för både individ och företag. Chefen har en mycket stark ställning 

som opinionsbildare för hälsofrämjande. En chef kan genom att föregå med gott 

exempel och ha en positiv attityd direkt påverka medarbetarna och på så sätt 

investera i medarbetarnas livsstil. Författarna anser att man måste utveckla 

cheferna i självinsikt och livsstilskompetens. Många chefer är omedvetna om 

hur de uppfattas och hur de kan påverka sina medarbetare (Prevent 2001).  
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                    Friskvård ur ett fysiskt perspektiv 

Regelbunden motion är nyttigt och förebygger skador och stress, aktiva personer 

har lägre dödlighet. En rad undersökningar pekar på att en fysisk aktiv livsstil 

dels förebygger exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och 

benskörhet, dels hindrar många befintliga sjukdomar från att förvärras (SBU 

2004). Fysisk belastning stärker hjärt- och lungfunktionen, så ökad kondition 

ger ökad kapacitet genom att blodomloppet fungerar effektivare. Man orkar mer. 

Dessutom så sjunker halten av stresshormoner i vila efter ett längre motionspass 

(Hertting, 1999). 

 

Johnsson, et al (2003) skriver att ansvar för hälsan har den enskilde individen. 

De skriver vidare att om arbete, idrott och ”måsten” är i balans med sömn, kost 

vila, rekreation, motion, kulturupplevelser och harmoni så upplever vi inte 

stress.  

Även Angelöw (2002) anser att det finns många skäl att inspirera människor till 

att bli mer fysiskt aktiva. Promenera 30 minuter varje dag kan leda till bland 

annat att den fysiska styrkan och uthålligheten byggs upp, bli lugnare och andas 

bättre och att stärka hjärtat och få bättre hälsa. 

 

                    Exempel på olika friskvårdssatsningar 

 ”Plus alla” var namnet på ett friskvårdsprojekt som riktade sig till vårdbiträden 

och undersköterskor inom den öppna hemtjänsten i stadsdelsförvaltningen 

Limhamn- Bunkeflo i Malmö i tre års tid (2002-2005). Målet var att öka hälsan 

och välbefinnandet hos personalen, minska sjukfrånvaron, öka den äldre 

personalens möjligheter att stanna kvar i arbetet, att ge arbetet inom hemtjänsten 

ökad status och att förbättra möjligheten att rekrytera personal. 

I huvudsak bestod projektet av att vårdbiträden och undersköterskor erbjöds att 

ägna sig åt friskvård tre timmar per vecka under betald arbetstid.  

Undersökningen består av tre delar, i den först delen beskrivs projektets 

organisation, i den andra delen beskrivs sjukfrånvaron och i den tredje delen 

beskrivs hur personalen tillägnade sig projektet. Projektet beskrivs av deltagarna 

som en organisatorisk framgång och som har lett till en lång rad positiva 

konsekvenser avseende deltagarnas välbefinnande och hälsa i stort. 
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En stor majoritet av deltagarna säger att projektet ökat deras vilja att arbeta inom 

hemtjänsten (Leppänen, 2006). 

. 

Leppänen beskriver arbetsledarens roll som har utvidgats på tre olika sätt, för 

det första fick de en organiserande funktion som bestod av att integrera 

friskvården i den dagliga verksamheten. För det andra fick de en kontrollerande 

funktion som bestod av att övervaka om personalen ägnade sig åt friskvård eller 

ej. Och för det tredje skulle de fungera som motiverare. De två första delarna 

såg arbetsledarna inget problem med men rollen som motiverare ansåg de att det 

inte hade kunskaper för. De ingick heller inte i friskvården som sköttes av en 

projektledare. Om man vill integrera hälsofrämjande ledarskap i arbetsledarens 

yrkesroll bör man förmodligen börja med att utbilda dem teoretiskt både 

avseende kropp hälsa och friskvård men även pedagogiska aspekter av att leda 

sådana förändringar och att själva erfara friskvården genom att själva ägna sig åt 

den (Leppänen 2006).  

Förhoppningen om sänkt sjukfrånvaro infriades inte. Detta kan enligt författaren 

bero på att gruppen inte var representativ i den mening att de hade lägre 

sjukfrånvaro än genomsnittet redan från början. Förmodligen är det svårt att 

sänka sjukfrånvaron i en grupp som redan från början har låg sjukfrånvaro. 

Författaren anser också att friskvården ger effekter som inte avspeglas i 

sjukfrånvaron som t ex fysiskt och psykiskt välbefinnande (Leppänen 2006b). 

 

I Botkyrka kommun genomfördes ett projekt i samarbete mellan kommunen, 

företaget Proformia (verksamt inom området strategisk hälsa och stått för 

utbildningar i projektet) och Arbetslivsinstitutet. Syftet med projektet har varit 

att utveckla metoder för ökad hälsa i kommunal miljö. Arbetet har också 

inneburit att identifiera faktorer, som för kommunen är möjliga att påverka 

gentemot individer, arbetsorganisation, ledarskap och styrsystem. 

Totalt deltog 376 medarbetare, uppdelade i fyra grupper vilka var kontrollgrupp 

och tre undervisningsgrupper som var chefsutveckling, 

hälsoinspiratörsutveckling samt en grupp som var både chefs och 

hälsoinspiratörsutveckling. 
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Slutsatser som kunde dras efter det ettåriga projektet var att ökad kondition var 

en mätbar effekt och att en ettårig projekttid är alldeles för kort tid för att 

utvärdera genomgripande effekter på organisationsnivå 

De viktigaste fynden i denna undersökning är att gruppen där chefer och 

hälsoinspiratörer utbildades dels var den grupp som motionerade mest och 

samtidigt ökade sin kondition mest dels upplever störst krav men samtidigt 

också störst inflytande på det egna arbetet efter studiens slut. Studien visade 

ingen sänkt sjukfrånvaro som enligt författarna berodde på att ett år är för kort 

tid för att se sådana effekter (Karlqvist, 2005:9). 

 

Under en kurs i utbildningen Rehabiliteringsvetenskap gjorde vi en utvärdering 

av ett företags friskvårdssatsning. Det utbildades fem friskvårdsombud med 

syfte att stimulera sina medarbetare till träning. Detta rann emellertid ut i 

sanden, friskvårdsombuden var inte så drivande i sina funktioner som företaget 

förväntat sig. Vi intervjuade två av dessa friskvårdsombud för att få deras 

synpunkter. Det vi kom fram till var att friskvårdsombuden inte kände sig 

delaktiga i beslut och planering av friskvården, det skedde över deras huvuden. 

Det fanns inga nedskrivna mål för satsningen och friskvårdsombuden visste inte 

vad som förväntades av dem (Bäck, Dahlöf, & Lindberg, 2005). 

 

I Malungs kommuns har friskvårdsarbetet gett resultat vad det gäller 

sjukvårdsstatistiken. Under en treårsperiod har de totala sjukskrivningstalen 

minskat med cirka 2,5 procent, från 11 till 8,6 procent. Målet är att komma ner 

till 5,5 procent år 2011. Det handlar bland annat om att stimulera personalen till 

friskvård och att förbättra jobbsituationen med arbetsplatsutveckling. Malungs 

kommun har tidigare gett personalen möjlighet att motionera/friskvård en timme 

i veckan på betald arbetstid. Från årsskiftet 05/06 har den fria timmen numera 

dragits in och ersatts med ett schablonbelopp på 1000 kronor per år och anställd 

för friskvård. Av den summan fördelas hälften till individuell friskvård och 

hälften gemensamt till arbetslaget. De har kommit fram till att detta är en 

effektivare lösning än den betalda friskvårdstimmen. Det behövs mer än en 

timmes friskvård för att det ska ge någon effekt fysiskt anser de (Mojanis, A 

2006).  
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Det råder olika meningar om vad som krävs för att friskvårdsinsatser ska ge 

hälsoresultat. Vissa menar att åtgärder som gratis frukt, motionsanläggning och 

gymnastik på arbetstid egentligen mest gynnar de som redan är intresserade av 

sunda motions- och kost vanor. Andra hävdar att friskvårdssatsningar är ett sätt 

för arbetsgivaren att ”köpa sig fria” från sitt moraliska ansvar att hjälpa anställda 

att leva sundare. 

Ett annat synsätt är att bedöma medarbetarens fysiska kondition som en form av 

kompetens. En anställd som klassas som ”otränad” (mätt i 

syreupptagningsförmåga) utnyttjar bara 20-25 procent av sin arbetsförmåga 

under en arbetsdag – hälften så mycket som den som motionerar. Även om 

personen har ett stillasittande kontorsarbete påverkas arbetsförmågan, eftersom 

syreupptagningen även påverkar hjärnans prestanda (www.suntliv.nu).     

 

 

                    Bollnäs kommun 

Kommunerna har varit tvungna att agera på olika sätt för att minska både korta 

och de långa sjukskrivningarna. Hur de har agerat har varierat, men 

kommunerna runt om i landet har satsat mer på detta med friskvård på 

arbetsplatser och då även Bollnäs kommun.  

Bollnäs tillhör Gävleborgs län, som sedan 2003 har funnits med bland de fyra 

län som har det högsta ohälsotalen i landet. Den största orsaken till 

sjukskrivningarna är förslitningsskador med besvär i rörelseapparaten. Bland 

länets tio kommuner så har Bollnäs 53,5, det 4: e högsta ohälsotalet  

(www.fk.se).  

 

Bollnäs kommun ligger i Hälsingland och har en ungefärlig folkmängd på 

26 300. Andra tätorter i kommunen är Kilafors, Arbrå och Rengsjö. 

Kommunen är en stor arbetsgivare där sysselsättningen domineras av vård och 

omsorg. En fjärdedel av befolkningen arbetar med detta.  Det finns 2686 

anställda varav 2449 är tillsvidaranställda och 237 är visstidsanställda. Av 

kommunens 2449 tillsvidareanställda är 78 % kvinnor och 22 % män.  

Medelåldern bland de tillsvidareanställda uppgår till 47,5 år för kvinnor och 

48,1 år för män. 
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En stor del av de tillsvidareanställda 47,6 % är 50 år och äldre. 

Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden är hög inom kommunen, 95 % för 

kvinnor och 98 % för män. Idag har alla tillsvidareanställda möjlighet att arbeta 

heltid.(Bollnäs Kommuns årsredovisning 2005). 

 

Socialtjänstens uppgift är att hjälpa människor som på grund av ålder, 

handikapp, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och 

hjälp. Deras verksamhet omfattar just dessa yrkesgrupper som har en hög 

sjukfrånvaro. Äldreomsorgen där vi har gjort vår undersökning ansvarar för 

hemtjänst och olika typer av äldreboenden  (www.bollnas.se).     

 

Sjukfrånvaro inom socialtjänsten 2002-2005 

                                                   

                                                       2002        2003         2004        2005

 

Sjukfrånvaro i procent                   12,77       11,20        10,47       9,80 

 

Årsarbetare                                     944          940           924          912 

 

Sysselsättningsgrad                        92,8         93,6          94            94,3 

Genomsnitt i procent 

 

Socialnämnden i Bollnäs beslutade 2001 att all personal skulle delta i någon 

form av friskvård på arbetstid. Den angivna tiden är en timme per vecka och 

syftar till att skapa utrymme till återhämtning och fungerar som en av flera 

förebyggande delar i kommunens arbetsmiljöarbete. 2003 beslutades om en 

subventionering av friskvård även på fritiden. Den långsiktiga tanken med det är 

att stimulera all personal till ett regelbundet motionerande varje vecka för ett 

ökat fysiskt och psykiskt välbefinnande och därigenom färre sjukskrivningar 

(Bilaga 1). Alla medarbetare har möjlighet att få ett årskort som gäller på alla 

anläggningar som kultur och fritidsförvaltningen har ansvaret för. För att få 

behålla kortet krävs att man tränar 20 gånger på ett år. En friskvårdsorganisation 

byggdes upp med en projektanställd friskvårdare och 40 friskvårdsombud ute i 

verksamheterna. Den projektanställdes anställning avslutades efter 2 år och 
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2005 anställde kommunen två friskvårdare på vardera 50 % som har till uppdrag 

att arbeta med friskvård inom hela socialtjänsten. I friskvårdarnas 

arbetsuppgifter ingår att uppmuntra till träning och hjälpa till med 

träningsprogram för grupper och individer och vara behjälpliga för dem som vill 

sluta röka. De ska också samla in och sammanställa listor över registrerade 

besök på sport och simhallar. 

Det har visat sig att friskvårdssatsningen har nyttjats väldigt olika i grupperna. 

Det vi har kunnat se hittills genom statistik på antalet besök på de olika 

anläggningarna är att i vissa grupper har många besök registrerats medan andra 

grupper har väldigt få.  

Det vi har gjort är att undersöka möjligheter och hinder i två grupper inom 

äldreomsorgen, en grupp som tränar mer och en som tränar mindre. Vi har 

försökt hitta faktorer som påverkar möjligheter och hinder för att utnyttja 

kommunens friskvård 

 

                    Definition  

Friskvård är åtgärder för att förebygga sjukdomar (Svenska ordboken 2003). 

Friskvård kan även vara en benämning för de aktiviteter som genom stimulans, 

återhämtning, anspänning skapar balans hos individen och som därigenom ger 

kraft, mod och vilja att skapa ett bra liv såväl på arbetsplatsen som på 

hemmaplan (Johnsson, et al 2003). 

Angelöw, (2002) definition är att det omfattar fysisk aktivitet/motion men även 

rökning, alkohol, droger, kost och avslappning.   
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                Syfte 

Att identifiera möjligheter och hinder för utnyttjandet av en organisations 

friskvårdssatsning. 

              

                Metod  

Studien har en kvalitativ ansats och utgår från det hermeneutiska synsättet. 

Hermeneutiken enligt Hartman (2004) går ut på att försöka leva sig in i andra 

människors föreställningar om världen. Denna kunskap kallas ofta ”förståelse”. 

Man är alltså inte intresserad av hur världen är utan hur den uppfattas, eller det 

hermeneutiska uttrycket, hur den tolkas. 

I den hermeneutiska forskningen är helheten det viktiga och att ha en 

beskrivande och reflektiv hållning till undersökningsmaterialet. Den 

hermeneutiska spiralen är en metod som handlar om delarnas och helheten 

förhållande till varandra (Olsson, & Sörensen, 2001).  

Thomsson (2002) beskriver tolkande reflexiv intervjustudie som att den som 

väljer att reflektera väljer bort accepterandet. Ingenting är självklart, allt går att 

ifrågasätta och förklara och ifrågasätta igen. Även de egna tolkningarna kan och 

måste ifrågasättas. Ingenting är självklart, allt måste få sin betydelse i sitt 

sammanhang. 

 

                    Urval 

Vi kontaktade personalchefen inom socialtjänsten för förslag på uppsatsämne. 

Efter samtal med ledningsgruppen inom socialtjänsten fick vi förslag på att göra 

en undersökning angående kommunens friskvårdssatsning. Ledningsgruppen var 

intresserad av varför det tränades så olika i grupperna. Personalchefen gav oss 

förslag på två grupper inom äldreomsorgen, (utifrån en lista över registrerade 

besök på sporthallar och simhallar) en grupp som tränade mer och en grupp som 

tränade mindre. Grupperna tillhör äldreboenden i två olika orter i kommunen 

som är ungefär lika stora med ungefär samma avstånd till Bollnäs. Det 

äldreboendet som tränade mer hade i genomsnitt 524 registrerade besök under 

2005 och det som tränade mindre hade 162. 
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Vi tog kontakt med en chef från varje ort och bad dem lämna åtta namn ur 

personalgruppen av vilka vi slumpmässigt sedan kontaktade tre ur varje grupp. 

Med vår undersökning ville vi få en djupare förståelse för hur de upplever både 

hinder och möjligheter till att träna på just deras arbetsplatser. Vi benämner 

gruppen som tränar mer för grupp 1 och gruppen som tränar mindre för grupp 2.  

 

                    Datainsamling 

Vi kontaktade de utvalda personerna per telefon. Berättade om studiens syfte 

och varför vi valt just honom/henne. 

Vi samlade in data genom intervjuer med låg grad av struktur. Vi använde oss 

av en frågeguide som var fokuserad på vissa frågeområden. En bra intervju 

kräver en grundlig planering av vilka teman som ska beröras. För att nå ett gott 

intervjuresultat ska syfte och problemområde vara klarlagda före 

undersökningens början. Intervjun skall göras på en plats där respondenten kan 

känna sig hemma, på deras arbete, hemma eller i intervjuarens bostad men man 

ska vara säker på att få vara ostörd (Repstad, 1999). 

 

Enligt överenskommelse med respondenterna gjordes intervjuerna på deras 

arbetsplatser.  

Båda författarna deltog under alla sex intervjuerna varav en av oss var den som 

ställde frågorna utifrån frågeguiden och den andra intervjuaren ställde 

följdfrågor och kunde följa den icke-verbala kommunikationen (Repstad, P. 

1999). Vi dokumenterade intervjuerna på band efter det att respondenterna 

tillfrågats först. Intervjuerna tog ungefär 30 minuter. Bandspelaren tar upp det 

som sägs och hur det sägs men gester och ansiktsuttryck kommer inte med. 

Sådana icke-verbala budskap är lättare att uppfatta om man slipper anteckna 

(Repstad, 1999).  
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                    Analys 

Vi har gjort en innehållsanalys av intervjuerna, det vill säga att först lästes 

texten, de nedskrivna bandinspelningarna som en helhet en så kallad första 

läsning. Sedan bröts texten ner till mindre enheter för att få den mer hanterbar. 

Sedan formulerades en fördjupad helhetsförståelse av intervjuerna genom att 

hitta det bärande, det vill säga nyckelområden och slutligen så gjordes egna 

reflektioner/tolkningar över vad analysen gett. Detta tycker vi stämmer väl 

överens med det sätt Olsson & Sörensen (2002) beskriver den hermeneutiska 

spiralen om delarnas och helhetens förhållande till varandra och sedan en rimlig 

tolkning.  

 

                    Etiska aspekter 

Innan intervjutillfället informerades respondenterna om att deltagandet är 

frivilligt och att de hade möjlighet att vara anonyma. Vi informerade även om 

att det färdiga materialet skulle avidentifieras för att det ej ska kunna kopplas till 

en viss person och att de uppgifter som samlats in, band och bandutskrifter 

endast används för undersökningsändamålet och sedan förstörs. 

 

                    Förförståelse  

Som anställda i Bollnäs kommun har vi, författarna kommit i kontakt med både 

satsningen på friskvårdstimme och friskvårdskortet. Vi har varit observanta på 

detta så att det inte påverkat vår studie i någon riktning. 

 

                    Metoddiskussion 

Utifrån de grupper som vi blev anvisade framkom det under studiens gång att ett 

av äldreboendena hade självförvaltning.  Syftet med undersökningen var inte att 

medvetet välja två grupper med olika organisationer. Vi anser att detta kan ha 

påverka resultatet på grund av att förutsättningarna för de här grupperna kan se 
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olika ut, gruppen med självförvaltning kan t ex göra egna ekonomiska 

prioriteringar. 

                  

                Resultat 

                          Hur arbetar ni med friskvård på er arbetsplats? 

 ”Ja chefen säger åt oss varje möte att vi måste skärpa oss att ta ut friskvård” 
I grupp 1 pratar de om friskvård som en stående punkt på dagordningen. 

Cheferna frågar om de får ut friskvårdstimmen, får de inte ut den ska de gå till 

dem för att få hjälp att lösa det.  

Synen på friskvården är att det är en viktig del av arbetet och målet är att alla 

ska ha möjlighet att ta ut sin friskvårdstimme i veckan.  

”Det bästa är om man lägger in det i schemat” 

Flera grupper har lagt in friskvårdstimmen i schemat och i de grupperna verkar 

det fungera bra, de flesta utnyttjar det. De grupper som ännu inte schemalagt 

sina timmar är på god väg i planeringen. 

 

”Vi har försökt” 

I grupp 2 upplevs det ”jättesvårt” att ta ut friskvårdstimmen. De har pratat om 

det på arbetsplatsträffar, men efter neddragningar har de fått minska ner på 

friskvårdstimmen till en halv timme i veckan eller en timme varannan vecka. 

”Vi har ju tak på hur många timmar vi får göra av med och lägger vi in 

friskvård då spräcker vi det” 

De personer som lägger schemat försöker lägga in friskvårdstimme för dem som 

brukar ta ut den (mindre än hälften uppskattningsvis). Men tillägger också att 

skulle alla ta ut friskvårdstimmen skulle det aldrig fungera. 

 

                     Får ni stöd från chefen? 

”Jag tycker vi har väldigt bra stöd av våra chefer alla tre, de tränar ju själv på 

onsdag morgnar då mellan åtta och nio på gymmet” 

Det framkommer på flera ställen i de tre intervjuerna i grupp 1 att stödet från 

cheferna är mycket bra. De arbetar aktivt med friskvården både med att ge 
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möjlighet till att ta ut friskvårdstimmen och funderingar om hur de ska få igång 

fler personer i träning. 

 

”Hon säger hon att går det så lägg in det och går det inte så går det inte, det är 

det enda hon säger det. Fast hon tycker att det är jättebra att vi gör det. Det är 

ju hennes intresse å, det att vi blir piggare det är ju jätteviktigt.” 

Det har gjorts försök att schemalägga friskvårdstimmen hela tiden i grupp 2 men 

det har inte gått och efter de senaste neddragningarna är det nästan omöjligt. 

”Vi säger, varför ska vi ha friskvård, vi får ju inte i alla fall” 

Viljan finns att personalen ska utnyttja friskvården, tycker att det är bra att 

personalen utnyttjat friskvård i den mån det går. Att det är okey att ta ut 

friskvårdstimmen om man håller sig inom tidsramarna.  Omformulerade stycket. 

Chefen utnyttjar själv inte friskvårdskortet enligt två av intervjupersonerna. En 

av intervjupersonerna tror att det skulle underlätta om chefen var mer intresserad 

av att träna själv 

 

                     Utnyttjar du friskvård? 

”Ja det gör jag jättemycket, jag går på skolan och tränar på gymmet, det trodde 

jag aldrig att jag skulle göra, men det blir som ett gift när man börjar och då 

vill man fortsätta.” 

De tre intervjupersonerna i grupp 1 utnyttjar både friskvårdskortet och 

friskvårdstimmen regelbundet. Två av dem utnyttjar kortet flera gånger i 

veckan. 

”Vi har schemalagt det på schema, det gjorde jag när jag kom tillbaka från 

föräldraledigheten, jag vill så gärna ha min friskvårdstimme” 

Simma, vattengympa promenader och styrketräning är de aktiviteter som 

intervjupersonerna ägnar sig åt främst. De har också tittat på resurser bland den 

egna personalen. En personal ger massage som är mycket uppskattat och är ofta 

fullbokad. En annan har precis börjat med reiki healing och en av 

intervjupersonerna har satt upp en tid där. 

Alla tre uppger att de fick fart på träningen sen de fick friskvårdskortet. Några 

promenerade tidigare och någon gick och simmade. En person anser att det är en 
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otrolig förmån att få det här friskvårdskortet för det är ganska dyrt om man 

skulle betala det själv. 

 

 

”Jag har försökt” 

I grupp 2 försöker två personer av de tre intervjuade att ta ut friskvårdstimmen 

men anser att det är svårt. Två av de tre använder kortet, den ena en gång i 

veckan ungefär och den andra har tränat en gång i veckan men har börjat 

ekonomitid (arbetar endast dagtid) och har därför svårt att träna på grund av 

tidsbrist. Gick tidigare när barnen var i skolan. 

Den tredje intervjupersonen utnyttjar varken friskvårdstimme eller 

friskvårdskort. Känner sig nöjd ändå på grund av egna friskvårdsaktiviteter som 

inte ingår i friskvårdskortet, ridning till exempel. Men tillägger att om 

situationen vore annorlunda skulle hon kunna tänka sig att utnyttja både 

friskvårdskortet och friskvårdstimmen.  

De två som har friskvårdskort uppger att de började träna sedan de fick kortet. 

En av dem säger att hon gick och simmade ibland men inte regelbundet. 

De aktiviteter som intervjupersonerna har ägnat sig åt är främst simning, 

styrketräning och promenader. Träning med kortet sker bara under fritid. 

                      

                      Möjligheter och hinder för din egen träning 

”Möjligheter finns det, hinder det är nog bara jag själv egentligen” 

Vi får den uppfattningen när det gäller grupp 1 att det finns möjligheter att nyttja 

friskvården. Särskilt när alla har fått in friskvårdstimmen på schemat. 

Ett av de hinder som kommit fram är tidsbrist på fritiden. Men även på arbetstid 

vid t ex sjukfrånvaro där det kanske bara sätts in vikarie under den akuta tiden, 

då kan det vara svårt att ta ut friskvårdstimme. De grupper som inte lagt in 

friskvårdstimmen i schemat har även de svårare att ta ut sin friskvårdstid. 

”För vissa blir det inte av.” 

En av intervjupersonerna menade att en av orsakerna till att folk inte utnyttjar 

friskvården är att man aldrig har hållit på med träning och dem är det svårt att 

komma åt. 
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Två av intervjupersonerna efterlyser fler aktiviteter på den ort där de bor för att 

slippa åka ända till Bollnäs. Styrketräningslokalen är för liten så det blir ofta 

fullt där, fler aktiviteter som t ex mer vattengympa och svettis. 

 

”Ja, mer folk eller mer tid” 

En av intervjupersonerna i grupp 2 tror att det skulle kunna gå att ta ut 

friskvårdstimmen om man samarbetade mellan de olika enheterna, men hon 

tillägger att det är svårt för att det finns ett motstånd hos många att gå utanför 

sin egen arbetsplats. 

Om man tittar på friskvårdstimmen, för att kunna ta ut den anser 

intervjupersonerna att det behövs mer tid eller flera personer för att det skulle 

fungera. Idag fungerar det inte trots att under hälften utnyttjar friskvårdstimmen. 

Kortet används bara under fritiden, men det kommer fram att en av orsakerna till 

att det inte tränas är tidsbrist. 

En av intervjupersonerna tycker att utbudet av träningsaktiviteter är bra på orten. 

Personen som inte utnyttjar vare sig kortet eller timmen, tror att hon skulle 

utnyttja det om möjligheterna fanns t ex att ta en promenad på 

friskvårdstimmen. 

 

Vad tror du andra tycker inom gruppen vad det gäller möjligheter/hinder 
till friskvård? 

”Alla tycker timmen är bra naturligtvis, men en del är ju lite dålig på å 

bestämma sej och att ta ut den då kan man ju säga” 

Upplever att det är fler som tränar sen man lagt in det i schemat. 

I grupp 1 tycker man över lag att det är bra att det finns möjlighet att ta ut 

friskvårdstimme, att det är fler som börjat ta ut friskvårdstimme och det är färre 

som har ursäkten att de inte hinner.  

En intervjuperson tror att det känns svårare för de äldre personerna att börja 

träna på gymmet t ex så dom utnyttjar friskvårdstimmen i stället. 

I en av grupperna som schemalagt friskvårdstimmen utnyttjar de flesta den på 

olika sätt. 

Vissa som bara jobbar 50 % tycker inte att de kan ta ut friskvårdstimme 

eftersom de jobbar så lite. 
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”Tänk om man kunde ta ut den där friskvårdstimmen nu och bara få gå ut en 

stund” 

En av intervjupersonerna i grupp 2 tror att fler skulle utnyttja friskvården om det 

fanns möjligheter, hör många säga att det är ganska instängt att gå på ett 

gruppboende och det skulle vara skönt att gå ifrån och ut en stund. 

En annan intervjuperson tror att de andra i personalgruppen tycker att det bästa 

vore att få in det i schemat. Hon tror också att en annan av orsakerna till att folk 

inte tränar är att det inte blir av bara (att gå på gym eller simma) men hon tror 

ändå att de flesta gör något fastän de inte använder kortet. 

Det upplevs som att andra uppgifter kommer före friskvård t ex möten och 

utbildningar, och finns det tid över skall den ägnas åt pensionärerna i första 

hand. 

Fler skulle träna om man fick det i arbetstiden. 

                      

                    Friskvårdsutbildade eller ”eldsjälar” 

 ”Ja, vet inte, i varje grupp så finns det några stycken som tycker om att träna 

själv. Det gör väl att man kan peppa varandra” 

Ingen i de grupper som intervjupersonerna arbetar i har några 

friskvårdsutbildade, en av intervjupersonerna hade varit det tidigare men det var 

så länge sedan så hon räknade sig inte nu. 

I en av grupperna var intervjupersonen och en person till drivande till att lägga 

in friskvårdstimmen i schemat och peppade till att ta ut. ”Ja, jag kör ut dom 

jag” Och ser vidare till att verksamheten ändå fungerar. 

”Ja, vi är några stycken som tränar, så vi kan ta några andra med.” Hon anser 

att intresset ökar och berättar om ett lånekort för att man ska ha möjlighet att 

prova på. 

Två av intervjupersonerna (till den tredje ställdes inte frågan) var mycket positiv 

till att ha friskvårdsutbildade i grupperna, trodde att flera skulle börja träna då. 
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”Nä, jag tror inte det (skratt) nej det har vi nog inte” 

I grupp 2 fanns inga utbildade och de ansåg också att de inte fanns ”eldsjälar” 

bland dem. Ute på servicehuset fanns det någon som sköter gymmet. 

Alla tror att det skulle underlätta om man hade någon friskvårdsutbildad eller 

”eldsjälar” som drev på och fick folk med sig. 
 

 

 
Hur ser det ut i din arbetsgrupp, är det många som tränar eller få som 
tränar mycket eller inte alls? 

 
”Det är nog ganska många ändå med promenader” 

När det gäller friskvårdstimmen i grupp 1, verkar det vara så att i de grupper 

som de lagt in timmen i schemat tar nästan alla ut den. En av intervjupersonerna 

har en uppfattning av att både uttag av friskvårdstimme och användandet av 

kortet har ökat, men har lite svårt att överblicka. 

Fler kommentarer är att på gym är det nog inte så många som går, men några i 

hennes grupp går på simhallen, men att det är mest promenader. Men lägger 

man ihop friskvårdstimme och kort är det nog ganska många som tränar och att 

det har ökat. 

Den tredje personen säger att i hennes grupp tar så gott som alla ut 

friskvårdstimmen och ungefär hälften utnyttjar kortet 

 

”Är vi kanske 7-8 st av 20 som lägger in den där friskvården i schemat och ändå 

är det svårt att få ut den” 

En av intervjupersonerna i grupp 2 uppskattar att det är 7 till 8 personer av 20 

som försöker ta ut friskvårdstimmen och samma antal nyttjar kortet, då på sin 

fritid. 

Intervjuperson 2 säger att det är 5 av 7 som försöker att ta ut timmen och 

ungefär hälften som använder kortet. 

Intervjuperson 3 tror att det är 7 av 21 i hennes arbetsgrupp som nyttjar 

friskvårdstimmen och 5-6 som använder kortet. 

 

                      Obligatorisk träning på arbetstid, hur ser du på det? 

”Ja, det är nästan så att jag skulle tycka det. Att det skulle vara obligatoriskt.” 
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Alla tre intervjupersonerna i grupp 1 är mycket positiv till obligatorisk träning 

på arbetstid. Det räcker inte med gymnastik och promenader man måste ha 

något mer för att bygga upp sig. Särskilt i den här åldern (40+), anser en av 

personerna. En annan åsikt är att det vore bra för alla som inte kom igång själv 

och det var en önskan från hennes chef detta med obligatorisk träning. 

Att vara flera stycken som tränade, det skulle vara mycket roligare, var en annan 

åsikt i grupp 1. 

 

”Ja det skulle vara jättebra det” 

Även grupp 2 är mycket positiv till obligatorisk träning på arbetstid.  De tror att 

de har igen det. Att få igång folk i träning skulle minska sjukskrivningar. En 

intervjuperson berättade att de förr längre tillbaka hade morgon gympa innan de 

började jobba för att mjuka upp kroppen innan de satte igång med att lyfta och 

sånt. En annan person sa att det måste vara arbetsgivarens önskedröm att 

personalen mådde mycket bättre. 

 

                    Friskvårdarna som kommunen anställt, känner du till dem?  

”Jag vet inte vilka de är, jag har väl hört namnen men” 

I grupp 1 har en person kommit i kontakt med friskvårdarna, en har hört talas 

om dem och en visste inte om att de finns. 

 

”Ja, det kommer ju lite lappar därifrån, jadå” 

I grupp 2 vet en person om att de finns, har sett lappar som de skickat ut men ej 

träffat dem. En har bara sett namn på ett papper, visste att det skulle anställas två 

friskvårdare. Den tredje personen har aldrig hört talas om dem 
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                Diskussion 
 

                    Möjligheter  

”Ja chefen säger åt oss varje möte att vi måste skärpa oss att ta ut friskvård” 

De möjligheter vi har kunnat identifiera utifrån intervjuresultaten är att chefer 

som själva ägnar sig åt friskvård har lättare att motivera sina medarbetare. Vår 

tolkning är att ledarskapet är viktigt när det gäller att motivera medarbetarna 

till att ägna sig åt friskvård och att ha den inställningen att friskvård är en viktig 

del i arbetet och att det bör finnas med som en stående punkt på 

arbetsplatsträffar. Att schemalägga sina friskvårdstimmar har resulterat i att fler 

medarbetare utnyttjar den. 

Utifrån resultatet har det även framgått att ett samarbete mellan olika enheter 

inom äldreboendet skulle underlätta uttag av friskvårdstimmen vid tidsbrist, fler 

skulle komma igång med träning om det gick att omfördela resurserna så att det 

blev enklare att ta ut friskvårdstimmen. Vi anser att det kan vara en 

organisatorisk fråga eftersom resurserna ser ungefär lika ut på de båda 

äldreboendena men att vi kunde se en skillnad i möjligheter att ta ut sin 

friskvårdstimme. 

 På ett av äldreboendena finns medarbetare med kompetens för både massage 

och healing, där det finns möjlighet att boka tid. Att ta vara på medarbetarnas 

egen kompetens är en möjlighet anser vi, men det bör finnas någon form av 

gemensam policy i kommunen när det gäller friskvård eftersom åsikterna går 

isär när det är frågan om vad man får utnyttja friskvårdstimmen till.  

Samtliga respondenter var överens om att obligatorisk träning på arbetstid ses 

som en stor möjlighet att få alla med i träning och de ansåg att det skulle vara 

bra för både individ och organisation.  

De var också överens om att hälsoinspiratörer och eldsjälar skulle få fler att 

börja träna och utnyttja friskvårdstimme och det friskvårdskort som alla har 

möjlighet att utnyttja. Respondenterna visste inte så mycket om de friskvårdare 

som kommunen anställt och vad det beror på kan inte vi svara på, men de bör 

kanske profilera sig mer. Ett samarbete med de 

friskvårdsombud/hälsoinspiratörer som finns ute i verksamheterna och utbilda 
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fler så att det finns ett friskvårdsombud på varje arbetsplats skulle öka 

möjligheterna. 

 

                    Hinder 

”Vi har tak på hur många timmar vi får göra av med och lägger vi in friskvård 

då spräcker vi det” 

Det framgår av intervjuresultatet att där chefen inte själv utnyttjar friskvård 

upplevs det svårare att få friskvården att fungera, fokus ligger enligt 

respondenterna mer på problemen med att kunna ta ut friskvårdstimmen. 

På grund av neddragningar har vissa grupper fått minska ner på 

friskvårdstimmen och trots att bara ungefär hälften tar ut friskvård så räcker inte 

tiden till, och blir det tid över ska den ägnas åt i första hand t ex möten 

utbildningar och ge extra tid till pensionärerna. Vi tolkar detta som om det finns 

ett behov av att diskutera vilken prioritering man har i fråga om friskvård på 

arbetsplatsen och även vilka aktiviteter som ska ingå i friskvårdstimmen. Enligt 

intervjuresultaten ser de båda äldreboendena olika på vad som är tillåtet att ägna 

sig åt under friskvårdstimmen. 

Det upplevs som ett motstånd att gå utanför sin egen arbetsplats för att t ex täcka 

upp för varandra för att kunna ta ut friskvårdstimme. Detta har enligt en av 

respondenterna diskuterats tidigare och hon menar att det kanske är dags att 

aktualisera frågan igen. 

Tidsbrist på fritiden ses som ett hinder för att utnyttja friskvårdskortet, ett annat 

hinder är att man aldrig hållit på eller kommit igång med träning. Att det finns 

en begränsning av utbud på en av orterna när det gäller att utnyttja 

friskvårdskortet ansåg någon av respondenterna var en bidragande orsak. 

Avsaknad av hälsoinspiratörer och eldsjälar anses av respondenterna som ett 

hinder för att komma igång med träning både när det gäller friskvårdskortet och 

friskvårdstimmen. 
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                  Organisation 

Utifrån vår tolkning utav intervjuerna framkommer det viktiga med en 

organisation som arbetar gemensamt för att uppnå uppsatta mål. För att de ska 

nå målen så måste alla anställda vara delaktiga i besluten. 

 Det gäller att få alla med i organisationen uppifrån och ned för det finns en 

ekonomisk vinst i att satsa på personalen och se dem som en tillgång för 

organisationen och hanterar den därefter, att göra investeringar i humankapitalet 

skriver (Aronsson, & Malmquist 2002). Inom vård och omsorg är ju 

humankapitalet den viktigaste biten anser vi, utan personalen så fungerar inte 

verksamheten. Viktigt är då kan vi tycka att de satsningar som görs för att 

personalen ska få förutsättningar för att må bra och förebygga sjukdom skall då 

kunna utnyttjas av alla. I beslutet om friskvårdssatsningen som togs av 

socialnämnden stod att all personal skulle delta i någon form av friskvård på 

arbetstid. Hur detta ska lösas måste varje arbetsplats och arbetsgrupp komma 

överrens om.              

I riktlinjer för friskvårdskort och friskvårdstimme som socialtjänsten i Bollnäs 

kommun har gett ut står att timmen avser tillsvidareanställda och tas ut på det 

för respektive område lämpligaste sätt, i samråd med områdeschef som skall 

verka för att flexibla lösningar gör att timmen kan utnyttjas. Timmen skall 

inrymmas i ordinarie arbetstid och får ej leda till mertid, övertid eller att vikarier 

anlitas. 

Det framkom i några av våra intervjuer att det kunde vara svårt att ta ut sin tid 

på grund av att personalresurserna har blivit så begränsade i grupperna. I den 

verksamheten som hade svårt att få ut sin tid var grupper ur personalen delaktiga 

med att lägga schema och försökte hjälpa dem som gjorde anspråk på sin 

friskvårdstimme. De beräknade att ungefär 7-8 stycken av en arbetsgrupp runt 

20 personer hade önskningar om att använda friskvårdstimmen och trots det låga 

antalet så fanns inte tillfällen att ta ut dem i den utsträckning som de önskade. I 

dagsläget kunde de ta ut en ½ timme i veckan eller 1 timme varannan vecka. De 

påpekade även att om alla skulle göra anspråk på sin friskvårdstimme så skulle 

det inte gå. Kan man då här tänka sig att friskvården måste integreras med 

arbetsmiljöarbetet med hänvisning till (Johnsson, et al 2003). Friskvård måste 

integreras med arbetsmiljöarbetet anser de. Att mål, mening, arbetsklimat, 
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ledarskap, delaktighet, krav, kontroll, arbetstider, belastning, känsla av 

sammanhang, långsiktighet, lön och belöning är viktiga faktorer i all 

verksamhet. 

När vi tittar på resultatet från den andra gruppen så såg de inga hinder i 

organisationen utan de ansåg att om det fanns hinder så var det de själva. Att 

man var dålig på att bestämma sig för att ta ut den som en av respondenterna 

uttryckte sig.  

 

En av respondenterna uttryckte sig så att, blir det tid över äts det upp av möten, 

utbildningar och tiden skall även räcka till att se till att pensionärerna får komma 

ut i friska luften svarade någon i en arbetsgrupp. Prioriteringen av friskvård 

kommer efter andra faktorer på arbetsplatsen. Här anser vi att det är viktigt att 

diskutera för att få fram lösningar om vilka prioriteringar man gör i 

arbetsgruppen. Våra respondenter ansåg att schemaläggning utav 

friskvårdstimmen var en möjlighet för att alla skulle få utnyttja sin rättighet att 

gå ifrån sin arbetsplats under arbetstid för friskvård. De som hade friskvård på 

sitt schema tyckte att det fungerade bra och alla visste i förväg vilka som skulle 

ta ut den. Det genererade även i att fler utnyttjade timmen vilket är positivt. Det 

är viktigt anser vi att organisationens ledare skapar tillfällen och möjliggör för 

de anställda men de anställda måste ju även möjliggöra för varandra. Att 

samarbeta mellan grupperna skulle vara en lösning svarade någon av våra 

respondenter men att man kunde möta ett motstånd idag att gå utanför sin egen 

arbetsplats för att täcka upp för någon annan.  

 

Delaktighet och inflytande på arbetsplatsen är en grundläggande strategi för att 

utveckla friskare arbetsplatser anser (Angelöw, 2002). Han menar till exempel 

att införa olika former av demokratiska beslutsprocesser, stärka 

personalinflytandet över hela verksamheten, målstyrning, självstyrande grupper 

och öka inflytandet över den egna arbetstiden.  

Det kom till vår kännedom att en av de två arbetsplatserna har självförvaltning. 

Med en egen styrelse som bestod av brukare och personal kunde de driva frågor 

som gagnade verksamheten. Det innebar t ex att de kunde göra egna 

prioriteringar. Att personal har möjlighet till ett inflytande och 

medbestämmande kan skapa många möjligheter till lösningar. Syftet med vår 
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studie var inte att jämföra två olika organisationer, men möjligheterna kan 

eventuellt se annorlunda ut i en organisation där medarbetarna har inflytande 

och medbestämmande. Men det är intressant om detta med självförvaltning har 

betydelse när det gäller att hitta möjligheter för friskvård på arbetstid.  

Att ta tillvara på den kompetens som fanns inom organisationen t ex massage 

och utnyttja den på friskvårdstimmen var en lösning som en grupp hade och det 

var mycket uppskattat. Vad man får göra på sin friskvårdtimme skiljer sig 

mellan de olika arbetsplatserna men vad det påverkar antalet som utnyttjar 

friskvården framgår inte av vår studie. 

 

När beslutet om friskvårdstimme för all personal kom så var syftet att skapa 

utrymme till återhämtning och fungerar som en av flera förebyggande delar i 

kommunens arbetsmiljöarbete. Vad återhämtning innebär här finns det ingen 

förklaring till och det kan tolkas olika anser vi. När sedan subventionering av 

friskvård på fritiden gavs i form av friskvårdskortet så var tanken att stimulera 

all personal till ett regelbundet motionerande varje vecka för att öka den fysiska 

och psykiska välbefinnandet och därigenom färre sjukskrivningar. Syftet med 

den satsningen är tydligare formulerat. 

Vad som krävs för att friskvårdsinsatser ska ge hälsoresultat finns det många 

tankar runt. Vad som är tillåtet att göra och hur man når dem som inte tränar.   

 

Alla respondenter var positiva till obligatorisk träning, de ansåg att 

verksamheten skulle få personal som skulle må mycket bättre och att det skulle 

vara mycket roligare eftersom man då kunde vara flera stycken som tränade 

tillsammans. Det skulle vara bra för dem som inte kom igång själva med 

träningen. I motsats till detta är då Malungs kommun som frångått 

friskvårdstimmen. De ansåg att 1 timme i veckan inte hade någon fysisk effekt, 

det krävs mer än så. Med tanke på de respondenter vi intervjuade så var de flera 

som börjat träna efter det att denna friskvårdssatsning kom till. Man använde 

friskvårdstimme och friskvårdskort på fritiden, och flera sade sig fortsätta träna 

även om de skulle mista sitt kort. Det hade blivit som ett gift. Dessa personer är 

viktiga för sina arbetskamrater som inspiratörer anser vi.  
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                  Ledarskap 

Av intervjuerna framgår att de chefer som är intresserad av friskvård har lättare 

att motivera sina medarbetare. Där inte cheferna själva utnyttjar friskvård 

upplevs det svårare att få friskvården att fungera. 

Vi anser att en utveckling av ledarskapet i fråga om hälsofrämjande arbete 

skulle leda till en annan syn och engagemang på friskvård. Vi stödjer oss på 

tidigare studier i ämnet. Prevent (2001) anser författaren att chefen har en 

mycket stark ställning som opinionsbildare på arbetsplatsen när det gäller 

hälsofrämjande. I studien Plus alla. Leppänen, (2006a) framkom det att cheferna 

tyckte att rollen som motiverare till friskvård var svår på grund av att de inte 

hade kunskaper. Författaren anser att om man vill integrera hälsofrämjande 

ledarskap i arbetsledarens roll bör man förmodligen börja med att utbilda dem 

teoretiskt både avseende kropp, hälsa och friskvård men även pedagogiska 

aspekter av att leda sådana förändringar och att själv erfara friskvården genom 

att själv ägna sig åt den. 

 

Respondenterna själva och deras medarbetare upplever att de mår mycket bättre 

sedan de började träna. Regelbunden motion är nyttig och förebygger skador 

och stress. Herrting, (1999) skriver att fysisk belastning stärker hjärt- och 

lungfunktion, man orkar mer och sänker halten av stresshormoner i vila. Därför 

anser vi att friskvård bör vara en stående punkt på dagordningen vid 

arbetsplatsträffar som en del i arbetsmiljöarbetet. Genom att aktualisera 

friskvården på varje arbetsplatsträff så kommer diskussionerna att finnas och 

möjliggör förutsättningar för att alla ska få vara delaktiga i att hitta lösningar. 

Angelöw, (2002) beskriver att i ett konstruktivt ledarskap ingår delaktighet, att 

vara stödjande och uppmuntrande och att vara en förebild och att chefen är 

tongivande och normbildande på en arbetsplats. 

Projektet Plus alla beskrivs av deltagarna som en organisatorisk framgång som 

har lett till en lång rad positiva konsekvenser avseende deltagarnas 

välbefinnande och hälsa (Leppänen, 2006).   

                    Hälsoinspiratörer 

En nyckel till framgång är att ha hälsoombud på arbetsplatserna som vågar ta 

utrymme och har lätt att entusiasmera personalen – på deras villkor, säger Git 
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Wanbro projektledare för en hälsosatsning i Västerås stad. (www.suntliv.nu). 

Hon skriver vidare att det är bättre med personer som har stor social kompetens 

än med personer som är allt för hurtiga och idrottsintresserade. Ett exempel på 

det var ett hälsoombud som lämnade sitt uppdrag efter att ha blivit besviken på 

sina arbetskamrater: ”De ville ju inte ens springa tjejmilen.” Då förstår man vad 

som gått snett avslutar hon. 

Det framgår av resultatet att alla respondenterna var överens om att 

hälsoinspiratörer och eldsjälar skulle få fler medarbetare att börja träna. De 

aktiva på arbetsplatserna när det gäller friskvård ansåg att de hade fått med sig 

flera medarbetare som inte tränat tidigare.  

Ett av de hinder vi har identifierat är att det är svårt att motivera personer som 

aldrig hållit på med träning och där anser vi att hälsoinspiratörer har en uppgift. 

Att fler börjar utnyttja friskvårdstimmen anser vi kan leda till ett större intresse 

för friskvård och att fler börjar använda friskvårdskortet på sin fritid. 

Ett av de viktigaste fynden i studien som gjordes i Botkyrka kommun, var att i 

gruppen där chefer och hälsoinspiratörer utbildades tillsammans var den grupp 

som både motionerade mest och ökade sin kondition mest. De upplevde större 

krav men samtidigt också större inflytande på sitt arbete efter studiens slut 

(Karlqvist, 2005:9). 

 

Inför beslutet om friskvårdssatsningen i Bollnäs kommun 2003 byggdes en 

friskvårdsorganisation upp med ett 40-tal friskvårdsombud, men i de grupper vi 

träffade på fanns inga och de hade dåliga kunskaper om de friskvårdare 

kommunen anställt. Om man jämför med studien vi gjorde under utbildningen 

upplevde friskvårdsombuden att de inte fick vara delaktiga i beslut och 

planering, det fanns inga nedskrivna mål och de visste inte vad som förväntades 

av dem. För att möjligheterna ska finnas för att få en friskvårdssatsning att 

fungera anser vi att det bör finnas tydliga och klara mål med satsningen och att 

det finns ett samarbete mellan alla parter, chefer, friskvårdsombud och 

medarbetare (Bäck, et al 2005). 

De hinder vi kan se är att det inte längre finns friskvårdsombud i alla 

arbetsgrupper och möjligheterna är att utöka med flera ombud som kontinuerligt 

utbildas i ämnet friskvård. 
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Intressant är artikeln som handlar om Gislaveds kommuns friskvårdssatsning där 

man ändrat inriktningen på företagshälsovården till att enbart arbeta 

hälsofrämjande med bland annat hälsoprofiler och utifrån dem planera 

friskvården för varje arbetsplats. Alla arbetsplatser har hälsoinspiratörer som 

utbildas av företagshälsovården fyra gånger per år. (www.suntliv.nu/) 

 

                    Sammanfattning 

I de resultat vi fått fram och tolkat handlar det om två äldreboenden med samma 

ekonomiska resurser. Hur kan det då se så olika ut när det gäller möjligheterna 

att utnyttja friskvårdssatsningen?  

En av de orsaker vi kom fram till när det gäller möjligheter och hinder är om 

ledarskapet är aktivt eller passivt i fråga om friskvård. De respondenter som 

arbetade i grupper med chefer som själva utnyttjade friskvård upplevde att 

cheferna gav både stöd och motivation för att få sina medarbetare att börja 

utnyttja de friskvårdsatsningar som finns tillgängliga. De hade också ett större 

utbud av aktiviteter som fanns att tillgå under friskvårdstimmen. 

En annan orsak till möjligheter och hinder var fördelning av resurser. Under 

studiens gång fick vi kännedom om att den grupp som var mer aktiv i fråga om 

friskvård hade självförvaltning som innebär att de är mer självstyrande och kan 

göra egna prioriteringar. Vi anser att det kan vara en tänkbar orsak eftersom 

personalen är delaktig i de prioriteringar som görs på arbetsplatsen, Men det 

ingick inte i vår studie att göra jämförelser mellan traditionell och 

självförvaltande organisation så det är helt våra egna spekulationer. 

Att hälsoinspiratörer skulle kunna ha en avgörande betydelse var våra 

respondenter överens om, deras erfarenheter var att de som tränade aktivt 

lyckades locka med sig fler i träning. 

 

                    Vidare studier 

I vår studie framkom det att en av arbetsplatserna hade självförvaltning. Det 

skulle vara intressant att göra en jämförelse mellan en traditionell och en 

själförvaltande organisation gällande utnyttjande av friskvård på arbetsplatsen. 

                    

 29

http://www.suntliv.nu/


              Referenser 
 

Angelöw, B. (2002) Friskare arbetsplatser. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-

44-02751-6 

 
Aronsson, T. & Malmquist, C. (2002) Rehabiliteringens ekonomi. 

 Bilda förlag Stockholm. ISBN 91-574-7454-0 

 

Bäck, A-S., Dahlöf, E., & Lindberg, I. (2005). Utvärdering av en friskvårdssatsning inom 

Arizona Chemical i Söderhamn. (Rapport från Rehabiliteringsprogrammet). 

Mittuniversitetet, Institutionen för vård och hälsovetenskap. Sundsvall. 
 

Günzel, M. & Zanderin, L. (2003) Arbetsmiljörätt och rehabilitering. Liber AB. 

ISBN 91-47-06528-1 

 

Hartman, J. (1998) Vetenskapligt tänkande Lund: Studentlitteratur ISBN: 91-44-

00318-8 

 

Hertting, A. (1999) Stressens olika ansikten, kunskap-insikt-handling. 

Folkhälsoinstitutet 3: e upplagan. ISBN 91-7257-047-4 

 

Hälsofrämjande som affärsstrategi – Fakta och argument. (2001). Prevent. 

ISBN: 91-7522-715-0 

 

Johnsson, J., Lugn, A., Rexed, B. (2003) Långtidsfrisk, så skapas hälsa, 

effektivitet och lönsamhet. Ekerlids förlag. ISBN 91-89617-68-1 

 

Karlqvist, L. Arbetslivsrapport nr. 2005:9  ISSN 1401-2928 Arbetslivsinstitutet. 

 

Leppänen, V. (2006a) Från ide till start. Om projekt Plus alla - Friskvård och 

kvalitetstid för vårdbiträden och undersköterskor inom den öppna hemtjänsten i 

Limhamn-Bunkeflo. Malmö: Arbetslivsinstitutet syd 

 

 30



Leppänen, V. (2006b) Deltagarnas sjukfrånvaro under fyra år. Om projekt Plus 

alla – Friskvård och kvalitetstid för vårdbiträden och undersköterskor inom den 

öppna hemtjänsten i Limhamn – Bunkeflo. Malmö: Arbetslivsinstitutet 

 

Leppänen, V. & Kullberg, M. (2006) Deltagarnas erfarenheter under tre år. Om 

projekt Plus alla- Friskvård och kvalitetstid för vårdbiträden och 

undersköterskor inom öppna hemtjänsten i Limhamn-Bunkeflo. Malmö: 

Arbetslivsinstitutet. 

 
Olsson, H. & Sörensen, S. (2001) Forskningsprocessen: Kvalitativt och 
 kvantitativt perspektiv. Stockholm, Liber. ISBN: 91-47-04958-8. (288 s). 
 

Repstad, P. (1999) Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap 

Lund: Studentlitteratur. ISBN: +91 44 01020 -6. 

 

Tollgerdt-Andersson, I. (2005) FoU i Väst Första upplagan.  

ISBN 91-89558-32-4 

 

Thomsson, H. (2002) Reflexiva intervjuer. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-

01674-3 

 

Internetadresser 

Bollnäs kommun (15 april, 2006).  

http://www.bollnas.se  

 

Försäkringskassan (19 april, 2006). 

 http://www.fk.se/ 

 

SBU 2004 (6 maj, 2006) 

http://www.sbu.se/www/index.asp  

 

www.levbattre.nu/levblivohalsa/levblivohalsa.cfm?artikel=16850 (5 juli 2006)  

 

http://www.suntliv.nu/AFATemplates/page.aspx?id=4866  (22 maj 2006) 

 

 31

http://www.bollnas.se/
http://www.sbu.se/www/index.asp
http://www.levbattre.nu/levblivohalsa/levblivohalsa.cfm?artikel=16850
http://www.suntliv.nu/


                  http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=578  (11 maj, 2006) 
.  

Artiklar 

                      Mojanis, A. (2006, februari, 09) Kommunanställda friskare dag för dag.                    

                      Falukuriren 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 32

http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=578


 
 
 
 
 

2005-04-04   Bilaga 1 
 

Riktlinjer för Friskvårdskort, friskvårdstimme, lotteri och ”sluta röka” 
     
 
Friskvårdskortet:  
 
Träningskortsåret är 1/5 – 30/4 påföljande år.  
 
Enbart de som begär att få ett friskvårdskort skall anmälas av områdeschef till sporthallen. Per Lindén fax 255 
60. 
 
Träningskorten kan tas ut löpande under året, men 30/4 är stoppdatum på grund av vårt avtal med Kultur- och 
Fritidsnämnden. 
 
Kortet gäller för tillsvidareanställda. Även sjukskrivna, men ej tjänstlediga. 
 
Varje chef avgör om en personal är berättigad till nytt kort eller ej. Grundprincipen är att man ska ha tränat minst 
20 ggr. under perioden (1/5 – 30/4).Avvikelse kan vara tex. sjukdom. 
 
Kortet återlämnas till närmaste chef om man slutar under året. 
 
Missbruk av kortet, (t ex. utlåning till annan) innebär att man får sitt kort indraget. 
 
Avseende visstidsanställningar och timvikarier (som har varit anställda minst 6 mån via resursenheten) reduceras 
kortet till ett klippkort (max ett/halvår) eller ett friskvårdskort beroende på hur mycket man har jobbat, och all 
hantering av träningskort för visstids- och timanställda sköts via Resursenheten. 
 
Klippkorten gäller enbart på den sporthall där man löst ut kortet. 
 
Den som tränar ansvarar själv för att registrera sig i socialtjänstens pärm eller de möjligheter till registrering som 
finns på respektive träningsställe, dvs. sporthallarna i Bollnäs, Arbrå, Kilafors och Höghammarhallen.   
 
De gröna aktivitetskorten är enbart till för egenkontroll. 
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Lotteri:
 
Varje halvårsskifte sker ett lotteri med de frikortsinnehavare som under det senaste året tränat minst 10 ggr. 
31/10 och 31/3. 
 
 
Friskvårdstimmen:
 
Timmen avser tillsvidareanställda och tas ut på det för respektive område lämpligaste sätt, i samråd med 
områdeschef som skall verka för att flexibla lösningar gör att timmen kan utnyttjas. 
 
Timmen skall inrymmas i ordinarie arbetstid och får ej leda till mertid, övertid eller att vikarier anlitas. 
 
Timmen kan ej ackumuleras till t ex. heldag.  
Däremot kan den delas upp till 2 x 30 minuter. 
 
 
Rökavvänjning:
 
För den som vill ha hjälp med att sluta röka, sponsrar arbetsgivaren kostnaden med 600:-, (för plåster, tuggummi, 
eller tabletter).  
Mot uppvisande av kvitto som skickas till Agneta Bergman får man åter pengarna som en engångssumma. 
 
Friskvårdarna är behjälpliga med att starta och följa upp rökavvänjningsgrupper.  
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         FRÅGEMALL                                                                   Bilaga 2 

 
 

• Hur arbetar ni med friskvård på er arbetsplats?  
 

• Möjligheter/hinder för att ta ut friskvårdstimme? 
 

• Får ni stöd från chefen? På vilket vis? Om inte, varför tror du? 
 
 

• Utnyttjar du friskvård? Hur, varför, varför inte, vad skulle du 
vilja göra? 

 
• Vad ser du som möjligheter/hinder för din egen träning? 

 
• Vad tror du andra tycker inom gruppen vad det gäller 

möjligheter/hinder till friskvård? 
 

• Finns det eventuella friskvårdsutbildade eller andra eldsjälar 
som påverkat dig? 

 
• Hur ser det ut i din arbetsgrupp, är det många som tränar eller 

få som tränar mycket eller inte alls? 
 

• Obligatorisk träning hur ser du på det? 
 

• Friskvårdarna som kommunen anställt, känner du till dem? 
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