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Sammanfattning 
WHO s definition av hälsa lyder:  

 ”Ett tillstånd av fullständigt fysisk, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott 

frånvaro av sjukdom och handikapp.” 

Ohälsan har gett negativa konsekvenser för individen, arbetsplatsen och samhället. 

Hälsan är individuell och behöver skötas både fysiskt, psykiskt och med återhämtning. 

Nordanstigs kommun har erbjudit en friskvårdsinsats bestående av 1000 kronor till varje 

anställd, som bidrag till friskvård utanför arbetstid. Dessutom avsätter varje förvaltning 

utifrån egen budgetram, resurser till friskvård för sin personal. Inom äldreomsorgen har 

sjukfrånvaron bland personalen varit hög, och verksamhetschefen har inom befintlig 

budget, givit förutsättningar till friskvårdsinsatser för att komma tillrätta med 

problemen. Syftet med undersökningen var att kartlägga omfattningen av, och 

användningen av, de friskvårdsinsatser som personalen i äldreomsorgen blivit erbjudna 

av arbetsgivaren. Enkät med frågor besvarades av personal, som sedan bearbetades 

kvantitativt. Resultatet har visat att personalen anammat friskvårdsinsatserna och att 

både motionsvanor och hälsan har förändrats. Insatserna som gjorts har god 

överensstämmelse med både Angelöws beskrivning om hur friskare arbetsplatser bör 

utformas samt Antonovskys tankar om att meningsfulla aktiviteter ger begriplighet och 

leder till känsla av sammanhang i tillvaron. 
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Bakgrund 
Hälsa 

Hälsa upplevs olika av oss människor och är en av förutsättningarna för att kunna utföra 

arbete och det finns många sätt att definiera ordet. Ett sätt att beskriva hälsa är att man 

mår bra i kropp och själ eller som WHO s definition lyder: 
 

”Ett tillstånd av fullständigt fysisk, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro 

av sjukdom och handikapp.” 

 

Vikten av att fokusera på det friska hos människan och skapa friskare arbetsplatser har 

Bo Angelöw beskrivit sin bok Friskare arbetsplatser (2002) Han tar upp olika 

organisationers framgångsrika strategier, till hur man lyckas förebygga ohälsa och 

främja hälsa för sina anställda. Han menar att det finns ett behov av nytänkande för att 

lösa existerande problem. Han beskriver en hälsofrämjande arbetsmodell:  
  

 ”Jag utgår från en 80 – 20-princip, vilket innebär att 80 procent rikta uppmärksamheten mot 

 det friska, styrkor och tillgångar och 20 procent till problemen”. s22. 

 

Han tar också upp individens och gruppens framgångsfaktorer för att skapa friskare 

arbetsplatser. Betydelsen av fysisk aktivitet, systematisk återhämtning, självinsikt samt 

bildande av uppmuntrargrupper är några av alla de teman han redogör för.  

 

Varje dag är fylld av påfrestningar och problem som ska lösas. Aaron Antonovsky 

beskriver i sin bok Hälsans mysterium (2005) att vissa personer klarar att hantera 

svårigheter bättre än andra. Han har undersökt vad det beror på och kommit fram till att 

det beror på att dessa har en känsla av sammanhang i tillvaron. Han menar att om vi 

upplever att händelser går att förklara, är meningsfulla och hanterbara kan vi positivt 

påverka vår situation. Utifrån dessa teorier har individen ett eget ansvar för att vårda sin 

hälsa samt att arbetsgivaren har ett stort ansvar för att ge sin personal resurser till detta.  

Det finns en rad olika faktorer som påverkar vårt välbefinnande på arbetsplatsen så 

kallade friskfaktorer. Dessa faktorer har inte enbart med arbetsmiljön att göra utan är 
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också påverkat av de anställdas levnadsvanor och vilken livsstil den enskilde har. 

Därför är det inte möjligt att helt skilja arbetsmiljö från privatliv. 

 

Höga siffror i sjukfrånvaro bland medarbetarna och dyra rehabiliteringskostnader har 

ökat medvetenheten hos arbetsgivarna om vikten av god fysisk och psykisk arbetsmiljö. 

Att en organisation satsar på hälsofrämjande insatser leder till ekonomiska vinster i 

form av ökad produktivitet visas i en studie från Karolinska Institutet (Jensen, 2005) 

Målsättningen var att utveckla kostnadseffektiva metoder för organisationer att arbeta 

med att vidmakthålla hälsa och förebygga ohälsa. En av slutsatserna i den studien visar 

att investering i hälsofrämjande insatser som påverkar arbetsförmågan hos den anställde 

leder till produktivitetsökning.  

Det framgår också att varje investerad timme ger ett väsentligt högre utbyte i form av 

ökad produktivitet. 

 

 

Nordanstigs Kommun 

Nordanstigs kommun är en av tio kommuner i Hälsingland och belägen i den norra 

delen av landskapet. Folkmängden bestod år 2005 av 9847 personer, och det är 25 färre 

än år 2004. Andelen arbetstillfällen är störst inom vård och omsorg samt skog och 

träindustrin. Utbildningsnivån är låg och personer med eftergymnasiala studier är bland 

de lägsta i länet.  

Arbetslösheten är hög inom alla åldersgrupper varav den högsta andelen återfinns i 

ungdomsgruppen 16 – 24 år. Många ungdomar flyttar till andra delar av landet och det 

leder till hög medelålder på den återstående befolkningen i kommunen. 

Ohälsotalen är höga jämfört med både länet och riket. Kvinnor och män i åldern 55 till 

64 år ligger ca 30 % högre än riksgenomsnittet i antalet sjukfrånvarodagar per person 

och år. Utmärkande är ohälsotalet bland kvinnor i åldern 18-24 år, som är mer än 100 % 

högre än riksgenomsnittet. (SCB) 

Medellivslängden är låg jämfört med riket varav en anledning är stor dödlighet i 

hjärt/kärl- sjukdomar. Övervikt och fetma är vanligt i alla åldersgrupper, vilket utgör en 

risk för att insjukna i Typ-2 diabetes. (Folkhälsorapporten, 2005) 

 

 

Äldreomsorgen 
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Nordanstigs kommun är den största arbetsgivaren inom kommunen med ca 850 

anställda varav hälften arbetar inom vård och omsorg. I Omsorgs och 

arbetsmarknadsförvaltningen ingår äldreomsorgens sju enheter. Sjukfrånvaron har varit 

hög bland de anställda inom äldreomsorgen och åtgärder har tagits för att minska den. 

Verksamhetschefen för äldreomsorgen tog initiativ till åtgärder för att förebygga ohälsa 

och skapa friskare och trivsammare arbetsplatser. Det bidrog till att en kartläggning av 

orsaker till sjukskrivningarna gjordes år 2001.  

Dessutom gjordes djupintervjuer med all personal inom äldreomsorgen. Frågorna som 

ställdes gällde arbetstider, arbetsmiljö och hälsa.  

Det resulterade i att en friskvårdsplan infördes år 2002. (M. Larsson personlig 

kommunikation 19 april, 2006).  

 

 

Friskvårdsinsatser 

I Nationalencyklopedin (1992) definieras ordet friskvård: 
 

”Friskvård är en samlingsbenämning på sådana åtgärder som stimulerar individen till egna 

aktiva insatser i hälsobefrämjande syfte”  

 

I Nordanstigs kommun erbjuds en friskvårdsinsats bestående av 1000 kronor till varje 

anställd, som bidrag till friskvård utanför arbetstid. Dessutom avsätter varje förvaltning 

utifrån egen budgetram, resurser till friskvård för sin personal. 

Dessa aktiviteter skall ske utanför arbetstid och godkännas av ansvarig chef utifrån 

gällande skatteregler. 

Övriga satsningar på friskvård för personalen är olika inom förvaltningarna. Varje 

verksamhet avgör vad de vill ge resurser till inom egen budget.  

Äldreomsorgen anställde inom befintlig budget år 2004 en friskvårdssamordnare som 

fick till uppgift: 

 
”att ge medarbetarna en ökad insikt och kunskap om förebyggande friskvårdsaktiviteter  

och motivation till att befrämja hälsa och välbefinnande samt att försöka minska 

sjukfrånvaron.”.  (www.nordanstig.se) 
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Vid intervju med Friskvårdssamordnaren informerar hon att, på varje enhet inom 

äldreomsorgen har det utbildats friskvårdsinspiratörer som har till uppgift att leda och 

samordna de friskvårdsaktiviteter som erbjuds. (T. Wallin, personlig kommunikation, 

 6 april, 2006)  

Friskvårdinspiratör är en av de tillsvidareanställda i personalgruppen på varje enhet, 

som frivilligt arbetar med att stimulera sina arbetskamrater till friskvårdsaktiviteter. 

Inspiratörerna har haft några gemensamma utbildningsdagar tillsammans med 

friskvårdssamordnaren, som en start på verksamheten.    

Friskvårdsinsatserna varierar på enheterna, beroende på vilka lokaler man har och med 

utgångspunkt i personalens önskemål. 

Det som erbjuds generellt inom äldreomsorgens arbetsplatser, är massage, 

ryggymnastik, frukt, avslappningsgrupp och stavgång. Vissa arbetsplatser har lokal för 

avkoppling som kallas sinnesrum och dessa innehåller utrustning som hänsyftar till 

känsloupplevelser. Andra enheter har utrustat lokaler för fysisk träning. 

Förutom vad som erbjuds på arbetsplatsen kan andra aktiviteter utföras på fritiden 

individuellt eller i organiserad form. 

Efter varje utförd fritidsaktivitet som pågått i minst trettio minuter, kan personalen lägga 

en lapp med sitt namn i en såkallad aktivitetslåda, som finns på alla arbetsenheter. 

Chansen till att vinna priser ökar ju fler tillfällen man är fysiskt aktiv. Syftet med 

aktivitetslådan är att stimulera och motivera personalen till att regelbundet röra på sig. 

Exempel på aktiviteter är promenader, gymnastikpass eller gräsklippning. 

Badhuset bokas en gång i veckan och där erbjuds även vattengymnastik.  

Föreläsningar i temat hälsa sker i Vuxenutbildningens regi, under rubriken Ork till 

friskhet, en gång per vecka. 

Det ordnas även måbra- kvällar där det finns möjlighet till att prova på olika aktiviteter 

utifrån personalens egna önskemål och det kan bestå av fotvård, ansiktsbehandling osv.  
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Syfte 
Att undersöka i vilken omfattning personalen inom äldreomsorgen i Nordanstigs 

Kommun använder sig av de friskvårdsinsatser som erbjuds.  

Att kartlägga om den upplevda hälsan och motionsvanorna har förändrats efter det att 

friskvårdsinsatserna införts. 

 

 

Metod 
Enkäten (bil.1) bearbetades kvantitativt med deskriptivt syfte. Undersökningen har 

mätbara egenskaper (Hartman, 1998.) Utifrån ett deduktivt perspektiv undersöktes 

materialet för att beskriva samband, skillnader eller likheter mellan variabler. (Olsson, 

Sörensen, 2002) 

Intervju gjordes med verksamhetschefen för äldreomsorgen om bakgrunden till 

friskvårdsatsningen. Ekonomichefen tillfrågades om resurser till friskvårdssatsningarna. 

Folkhälsosamordnaren intervjuades om de valda folkhälsomålen och 

friskvårdssamordnaren informerade om vilka friskvårdsinsatser som erbjuds de 

anställda.  

 

Datainsamling  

Datainsamlingen skedde genom strukturerade slutna enkätfrågor, med enbart ålder som 

underlag till gruppindelning. 

En provundersökning (Olsson, Sörensen, 2002) av materialet genomfördes för att 

kontrollera reliabiliteten, och respondenterna ansåg att enkäten var lättförståelig och 

översiktlig.   

Frågeformulär och följebrev lämnades personligen till chefen för varje enhet inom 

äldreomsorgen samt information gavs om syftet med undersökningen. Enkäten lades ut i 

personalrummet och där kunde personalen anonymt fylla i formuläret. Enkäterna 

hämtades 10 dagar senare. 
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Urval 

Nordanstigs Kommun har ca 850 personer anställda. Av dessa är ca 240 anställda inom 

äldreomsorgen. Utifrån tidsaspekten gjordes ett bekvämlighetsurval i form av att 30 % 

av ordinarie personal på varje enhet svarade på enkäten. (Ejlertsson, 1996) 

Bortfall 

Av de utdelade 81 enkäterna besvarades 67 stycken. 

 

Analys 

Data bearbetades kvantitativt i SPSS version 12.0.1 for Windows. 

I undersökningen så har alla variabler ordinalskala.  

Frekvenstabeller och korstabeller har använts.  

För att kontrollera om det fanns skillnader och likheter mellan variabler i 

undersökningen, utfördes Chi2 – test med signifikansnivå p<0, 05. 

Då åldersgrupperna inte är normalfördelade användes icke-parametrisk statistik, 

Kruskal Wallis test. Signifikansnivå p<0, 05 valdes. Vid kontroll av samband mellan 

förändrad hälsa och aktiviteter utfördes test med Spearmans rangkorreltionskoefficient 

med p<0, 05. 

I frågan hur personalen använde sig av friskvårdspengen/1000 – lappen, delades svaren 

in i fysiska och vårdande aktiviteter, för att undersöka om valet av aktivitet förändrades, 

när man hade ett belopp att disponera över. 

 

Metoddiskussion 

Resultatet i frågorna angående förändringar i hälsa och motionsvanor gör att 

undersökningen bör följas upp med djupintervjuer. Den undersökta populationen utgör 

för litet underlag, till säkerställande av samband, skillnader och likheter.   

Den förändring som respondenterna anger har skett i hälsa och motionsvanor väljer vi 

att tolka som en positiv förändring. 

Förförståelse hos undersökningsledarna gör att diskussionsdelen ger ytterliggare 

information än vad som kom fram i enkäten. 

 

Etiska aspekter 

Ett godkännande av undersökningen gavs av kommunchefen samt chefen för 

äldreomsorgen. 
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Alla deltagarna i undersökningen fick ett följebrev med information om projektets syfte, 

uppläggning och den förväntade nyttan samt noggrann precisering om vad medverkan 

innebär. 

Upplysning gavs om att deltagandet var frivilligt och rättigheten till att avbryta 

medverkandet när som helst utan att det fick negativa följder för personen. 

Anonymitet garanterades för deltagaren både vid undersökningen och i den slutgiltiga 

uppsatsen, dessutom ingick namn, adress och telefonnummer till projektledarna i 

informationen (Olsson, Sörensen, 2002). 
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Resultat 
 

Svarsfrekvensen blev 84 % som fördelade sig procentuellt i åldersgrupperna och mer än 

hälften representeras av personal i åldersgruppen 40 till 59 år. 

Upp till 25 år, 6 st 9 %, 

26 – 39 år, 16 st 23,9 %, 

40 -59 år, 39 st 58,2 %, 

60 år och över 5 st 7,5 %, 

Bortfall 1 st 1,4 %.    

 

 

Känner till och använder sig av de erbjudna friskvårdsinsatserna  

I enkätfrågan om vilka friskvårdsinsatser som personalen känner till kan flera aktiviteter 

anges av varje respondent.  

 

I frågan om vilka friskvårdsaktiviteter man använder sig av anges svarsalternativen,  

Inte alls, 1ggr/dag, 1-2ggr/vecka och 1-2ggr/månad.   

 

100 %, 67 st känner till och 96 % 64 st av personalen använder sig av någon av de 

friskvårdsinsatser som erbjuds och endast 4 % 3 st anger att de in använder någon av 

dessa. 

Aktiviteten Avslappningsgrupp används av 3 % st men 0 % känner till den! 
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Figur1. Visar i procent hur stor andel av personalen som känner till och använder sig av de erbjudna 

friskvårdsinsatserna.  

 

I figuren anges den procentuella fördelningen av dem som känner till och använder sig 

av de erbjudna friskvårdsinsatserna. 

Det visar sig att det är fler som känner till än de som använder sig av 

friskvårdsaktiviterna. Av de 82 % 55 st, som känner till frukt på arbetsplatsen så är det 

80 % 54 st, som äter av frukten. Av de 74 % 50 st, som känner till aktivitetslådan så är 

det 66 % 38 st, som använder sig av den.  

De andra aktiviteterna har inte samma överensstämmande siffror i att känna till och 

använda sig av.(Figur 1)  

 

 

 

Information till personalen 

Informationen om aktiviteterna har nått alla anställda på något sätt. Till största delen 

kommer informationen från arbetsledaren 71 % 48 st, följt av arbetskamrat 61 % 41 st, 

anslagstavla 50 % 34 st, annat sätt 9 % 6 st, samt IT 7 % 5 st. 
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Omfattningen av de aktiviteter som används i de olika åldersgrupperna. 

 

I åldersgruppen upp till 25 år 

använder 67 % 4 st, sig av Frukten, 

Aktivitetslådan, Stavgång, Sinnesrum samt Massage och Gym används av 17 % 3 st, 

1000-lappen används av 10 % 2 st. 

 

I åldersgruppen 26 – 39 år 

är resultatet att 62,5 % 10 st, använder sig av Frukt, 

Aktivitetslådan används av 37 % 6 st, 

1000-lappen används av 29 % 5 st, 

Massage används av 31 % 5 st, 

Gym 19 % 3 st, 

Stavgång och vattengymnastik används av 6 % 1 st. 

 

I åldersgruppen 40 – 59 år 

används alla aktiviteterna, till skillnad från de andra åldersgrupperna. 

Frukten används används av 84,5 %, 33 st, 

Aktivitetslådan 64 % 25 st, 

1000-lappen används av 51 % 20 st, 

Massage 36 % 14 st, 

följt av Stavgång 25 % 9 st,  

Gym används av 20,5 % 8 st, 

Badhus och Sinnesrum av 13 % 5 st, 

Ryggymnastik har en användning av 11 % 4 st, 

Måbrakvällar 8 % 3 st, 

Vattengymnastik och Avslappning används av 5 % 2 st. 

 

Sluligen i åldersgruppen 60 år och äldre används Frukt av 80 %, 4 st 

Aktivitetslådan används av 40 % 2 st, 

Massage, Stavgång och Sinnesrum används av 20 % vardera, 1 st. 
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Figur 2. Visar omfattningen i procent användandet av friskvårdsaktiviteterna indelat i åldersgrupper. 
 

 

Resultatet visar att frukt, aktivitetslådan och 1000-lappen har den största andelen 

användare och används i alla åldersgrupperna. Även massage på arbetsplatsen och 

stavgång används av alla.  

Föreläsningsserien Ork till friskhet, har ingen besökt. 

Det är osäkert om värdena är normalfördelade i aktiviteternas användande. Ett icke-

parametriskt test, Kruskal-Wallis, visar att skillnaderna i åldersgruppernas användning 

av de erbjudna friskvårdsaktiviteterna inte går att statistiskt säkerställa.  
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Känner till och användandet av Friskvårdspeng/1000-lappen 

 

 

 

Av de anställda inom äldreomsorgen anger 82 % 55 st, att de känner till, och 41 % 28 st, 

använder sig av Friskvårdspengen  

Vårdande 
aktivitet
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Fysiska 
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15%

 
Figur 3. Visar i procent till vilken form av aktivitet personalen använder friskvårdspengen. 

 

Resultatet visar att den används mest till massage, fotvård, akupunktur och frukost 

tillsammans med arbetskamraterna.(Vårdande aktiviteter) (Figur 3) 

Av de 58 % 39 st, som inte alls har använt sig av pengarna anger 26 % 15 st, att de 

kommer att använda resursen. 
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Förändrade motionsvanor och förändrad hälsa 

Sedan friskvårdsinsatserna infördes 2004 så anger ca hälften av all personal att hälsa 

och motionsvanor har förändrats. 

 

Förändrade motionsvanor anges ha förändrats, I viss mån 37 %, Ganska mycket 17 % 

samt Väldigt mycket 1,5 % (Ackumulerat 55,5 %) 

Förändrad hälsa anges ha förändrats, I viss mån 33 %, Ganska mycket 12 % och Väldigt 

mycket 1,5 %.(Ackumulerat 45,5 %) 

 

Motionsvanorna har förändrats något mer än hälsan, men inga resultatet är statiskt 

påvisbara. 

 

Vid undersökning om de olika aktiviteterna har något samband med att hälsan 

förändrats, utförs korrelationstest.  

I åldersgrupperna, 26 - 39 år och 40 – 59 år anges att hälsan har förändrats sedan 

aktivitetslådan och 1000-lappen infördes och resultaten är statistiskt påvisbara. 
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Diskussion 

 

Att erbjuda frukt på arbetsplatsen har visat sig vara en högt skattad friskvårdsinsats. 

Resultatet visar att 80 % av personalen äter frukten som erbjuds. 

Frukt till arbetsplatserna inhandlas och administreras på varje enskild arbetsplats. 

Det innebär att frukten blir kostsam och utgiften kan minskas om inköp och distribution 

samordnas. Angelöw bekräftar:  
  

 ”Att äta frukt och grönsaker och därigenom tillföra vitaminer och mineraler är viktigt för att 

 motverka stress och förändringar” s.125 (2002). 
 

 

Aktivitetslådan används av 67 %. Det är en enkel och populär aktivitet som alla 

använder sig av. En förklaring kan vara att den ger chans till vinst.  

Chansen ökar för varje utfört tillfälle och en idog motionär har många ”lotter” i lådan 

vid dragningen. Vinsten kan bestå av en schampoflaska, strumpor eller andra saker av 

ringa värde. 

Är det chansen till en belöning som gör att den här aktiviteten är så populär och 

frekventerad eller att man blir sporrad av att utföra ett eget personligt val av aktivitet?   

När det gäller vår teori om att det skulle vara chansen till belöning fann vi stöd i 

psykologen B. F Skinners teori, (Skinner, 1973). Han påstår att både negativa och 

positiva förstärkare kan öka sannolikheten för att ett beteende ska återkomma i 

framtiden.  

Negativ förstärkning innebär att organismen (människa eller djur) utför något för att 

undvika något negativt samt att positiv förstärkning har den fördelen att man gör mer 

och mer av något. 

 

Att själv välja aktivitet som kan utföras när det passar den enskilde stimulerar också till 

att antalet tillfällen blir flera. En promenad till och från arbetet, plocka svamp och bär är 

lika viktigt som att delta i gymnastik eller löpträna. Angelöw skriver: 

 

  ”Att promenera i ca 30 minuter om dagen har visat sig vara utomordentligt bra för 

 hälsan.” s.125 (2002)  
 

Det gör att all fysisk aktivitet är likvärdig och alla deltar på sina egna villkor.  
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Användningen av aktivitetslådan kan enkelt utökas både i antalet användare och 

frekvens genom att tydligare och ytterligare information ges. 

 

 

1000-lappen/Friskvårdspengen  

Friskvårdspengen eller 1000-lappen som den kallas har fått stor genomslagskraft redan 

knappt fyra månader efter införandet. Att få tusen kronor till något man är intresserad 

och är i behov av är en möjlig förklaring till att den användningen kommit igång så 

snabbt. Det tyder på att intresset är stort och omfattningen av användandet kommer att 

öka. 

Resultatet visar att det är de vårdande aktiviteterna som nyttjas till största delen. 

Förklaringen till det kan vara att behovet av återhämtning och att själv bli ompysslad är 

stort när man som personal vårdar andra och ger mycket av sig själv.  

 

Bo Angelöw skriver i sin bok Friskare arbetsplatser (2002) om de goda effekterna av 

avslappning och massage och det ger också viktiga bieffekter som mindre ängslan och 

bättre sömn. Att själv få bestämma vad man vill köpa för 1000-lappen kan ses som en 

möjlighet att sätta guldkant på tillvaron. När 1000-lappen infördes så utgick 

friskvårdstimmen som friskvårdsinsats. Vid varje tillfälle som personalen använder sig 

av den skall det också administrativt redovisas på respektive förvaltning. Det är viktigt 

att inte någon personal överskrider den faktiska summan, för då blir all användning 

skattepliktig för alla. Det har framkommit farhågor för att det här riskerar att hämma 

användandet och att många kommer att avstå friskvårdsresursen.  

 

 

Delaktighet 

Arbetsledaren har en viktig roll när det gäller informationen då resultatet visar att 71 % 

av personalen har fått information om friskvårdsaktiviteterna genom chefen.   

En trolig orsak till är att på personalmöten ges information om vad som sker i 

organisationen. Personalmötet protokollförs och alla har möjlighet att ta del av vad som 

avhandlats Att upprepa informationen genom att ha friskvård som en stående punkt på 

mötesordningen skulle ge ännu högre grad av kännedom om de olika 

friskvårdsaktiviteterna och ge inspiration att komma igång med motion  

eller återhämtning allt efter behov. 
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Ett enkelt sätt att informera är att använda mail. Dator finns på varje arbetsenhet men få 

i personalen har fått information om friskvård på det sättet. Kan det bero på okunskap 

eller ointresse av datoranvändning? Anslagstavlan däremot ger lättillgänglig 

information beroende på placeringen vid entrén. 

Arbetskamraterna är en naturlig del i att informationen når fram och 

friskvårdsinspiratörerna som finns på varje arbetsplats har gjort det möjligt att alla fått 

information om friskvården.  

Vi anser att många informationskanaler behövs för att alla ska få del av vad som 

erbjuds. 

 

 

Chefens roll 

Det har troligtvis också stor betydelse hur chefens inställning och engagemang är till 

friskvård för hur omfattningen av friskvården hos personalen utvecklar sig.  

Kanhända är vikten av friskvård så stor att den som effekt av personalens välbefinnande 

leder till minskad sjukfrånvaro, minskade rehabiliteringskostnader och minskad 

personalomsättning. 

 

Inte bara information om aktiviteterna utan om målet i sig är en viktig del i arbetet med 

friskvård. Minskad sjukfrånvaro och upplevd bättre hälsa är ju målet och det gäller att 

den anställde är delaktig och känner ansvar för sin egen hälsa.  

Arbetsledaren kan ange mål och färdriktning men det är individen själv som måste göra 

jobbet. Känslan av betydelsen att just jag är frisk och kommer till arbetet stärker 

engagemanget och motivationen i friskvårdsarbetet.    

 

En avhandling från Karolinska Institutet (Lindberg, 2006) handlar om chefens betydelse 

för medarbetaren. Han har undersökt faktorer i och utanför arbetet som främjar hälsa 

och arbetsförmåga Beröm, uppskattning och tydliga mål har väldigt stor betydelse för 

hur man mår. Faktorer som påverkade till långtidssjukskrivning var att vara kraftigt 

överviktig, vara dåligt återhämtad, att känna olust på väg till jobbet, vara utfrusen av 

chef och arbetskamrater, att uppleva de fysiska respektive mentala kraven i arbetet som 

större än sin förmåga, att ha ett fysiskt ansträngande arbete, samt ha en ansträngd 

ekonomi. 
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Förändrade motionsvanor och hälsa 

Sedan friskvårdsinsatserna infördes 2004 så anger hälften av all personal att hälsa och 

motionsvanor har förändrats. Det är en positiv värdemätare på att många har tillägnat 

sig de aktiviteter som erbjuds och förändringen har gått snabbt.  

Friskvårdssamordnaren har haft stor del i att utbudet blivit så varierat, samt att 

införandet av friskvårdsinspiratör på varje arbetsplats har gett gott resultat. 

Vid Arbetslivsinstitutet i Malmö, har det bedrivits ett treårigt friskvårdsprojekt i 

hemtjänsten i Bunkeflo-Limhamn. 

Leppänen säger: 
 

 ”Friskvård är inte självklart populärt hos alla och projektet  

visar att en sådan här satsning kräver en eldsjäl och att man redan i 

början av projektet satsar på att motivera dem som ska delta”. 

 

Av dem som svarar att hälsa och motionsvanor inte alls har förändrats, använder sig 

många av friskvårdsinsatserna, och några få anger att de inte är delaktiga 

överhuvudtaget. 

När det gäller fysisk aktivitet, görs de största hälsovinsterna av de totalt inaktiva som 

börjar med måttlig träning och utbudet kan utökas med fler aktiviteter som inriktar sig 

på avspänning och återhämtning. 

Angelöw skriver: 
 

”Alla blir inte friskare av att stressa vidare till ett träningspass,  

utan vissa kan istället behöva varva ner med qigong.” s 87 (2002)  
 

Friskvårdsinspiratören som finns representerad på varje arbetsplats, har en viktig roll 

som drivkraft till deltagande i de olika aktiviteterna. 

De har uppföljningsträffar, där de uppmuntrar och stödjer varandra i friskvårdsarbetet. 

Här ges möjlighet att dela med sig av positiva erfarenheter, men också att ventilera 

bekymmer. 

Närheten till friskvårdsinspiratörerna gör att arbetskamraterna fortlöpande kan ta 

kontakt, och framföra förslag på aktiviteter som man vill pröva.  

Följaktligen blir personalen mer motiverad att delta om aktiviteterna är självvalda.  
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Det skiljer sig i åldersgrupperna i användandet av friskvårdsaktiviteterna.  

Åldersgruppen 40 – 59 år anger att de använder sig av alla aktiviteter förutom Ork 

tillfriskhet. 

Gruppen 26 - 39 år anger också att de använder sig av många aktiviteter. Men det är 

procentuellt stora skillnader i användningen av aktiviteterna om man jämför dessa två 

åldersgrupper mot varandra. Speciellt i aktiviteterna, stavgång och aktivitetslådan och 

sinnesrummet ser man stora skillnader i användandet. 

 

Den yngre gruppen väljer de aktiviteter som innebär avslappning och den äldre gruppen 

väljer mer fysiska aktiviteter. En möjlig förklaring kan vara, att den yngre gruppen 

utgörs av småbarnsföräldrar, som även är ensamstående. 

Grupperna – 25 år samt 60 år och uppåt utgörs av litet antal respondenter i 

undersökningen, och därav blir resultatet missvisande i användningen av 

friskvårdinsatser.    

 

Utbudet av friskvårdsaktiviteter är inte likartat på alla arbetsplatser, delvis en effekt av 

att man försöker tillvarata önskemålen från personalen. Vissa arbetsplatser har gym och 

andra har sinnesrum, och resultatet angående användningen av dessa 

friskvårdsaktiviteter har därför blivit missvisande. 

 

Föreläsningsserien Ork till friskhet arrangeras av Vuxenutbildningen i Nordanstigs 

kommun och man håller till i skolans lokaler. En gång per vecka ges föreläsningar i 

temat hälsa mellan 12 30 – 13 00. Information om stresshantering, akupunktur, osteopati, 

kost och motion är några exempel av ämnen som behandlas. Inom äldreomsorgen anger 

13 % att de känner till föreläsningsserien. Att ingen har deltagit kan kanske förklaras 

med tidpunkten på dagen och även platsen, då många arbetsenheter är belägna långt 

ifrån Vuxenutbildningen. 

Att starta studiecirklar i olika teman, skulle kanske vara en lösning, för att ge personalen 

likvärdig information och kunskap som i föreläsningsserien ”Ork till friskhet”. 
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Sammanfattning 

Tjänsten som Friskvårdssamordnare kommer troligen att utökas under de närmaste åren 

till att omfatta alla förvaltningar. (M Tamm-Persson, personlig kommunikation 19 april, 

2006). 

Följaktligen blir all personal erbjuden likvärdig friskvård och det medför att satsningen 

kommer att bli mer samordnad. Till viss del även mindre resurskrävande för 

äldreomsorgen, då alla förvaltningar ekonomiskt bidrar till tjänsten. 

 

 

Folkhälsoperspektivet 

Folkhälsa är benämningen på det allmänna hälsotillståndet i en befolkning, och 

det övergripande målet för Sveriges befolkning är att fler skall leva med god hälsa. 

För att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen har riksdagen fokuserat folkhälsoarbetet på elva målområden. 

De sex första gäller strukturella faktorer i samhället medan de fem återstående fokuserar 

på levnadsvanor som individen själv kan påverka. (Folkhälsorapport, 2005) 

 

Nordanstigs Kommun har tillsammans med Landstinget Gävleborg sedan år 2004 

anställt en folkhälsosamordnare som har till uppgift att både politiskt och på 

tjänstemannanivå arbeta med målen för folkhälsa.  

Nordanstigs Kommun (www.nordanstig.se) beskriver sitt ansvar för folkhälsan så här: 
 

”Kommunens ansvar för sina invånare har stor betydelse för folkhälsan. 

 Allt från livsmedelskontroller och hälsoupplysning till lagstiftning och 

 ekonomisk politik är viktigt för människors hälsa.” 

 

Kommunen har valt att fokusera på målen för fysisk aktivitet, goda matvanor och säkra 

livsmedel, samt minskat bruk av tobak och alkohol. (L. Linné, personlig 

kommunikation, 23 maj, 2006)  

 

Ur ett folkhälsoperspektiv har en gemensam friskvårdssatsning stor betydelse för alla 

innevånare i kommunen. En anledning är att de flesta som har kommunen som 

arbetsgivare också bor i Nordanstig. De 850 personer som är anställda i kommunens 

organisation, utgör ca 10 procent av kommunens befolkning, och på så sätt nås nästintill 
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varje familj av information och inspiration till friskvård. Det gör att innevånarna blir 

delaktiga i satsningen för bättre hälsa och i förlängningen ökar medellivslängd och 

övervikten och dess följdsjukdomar minskar. 

 

Samarbete mellan Folkhälsosamordnaren och Friskvårdssamordnaren bidrar till att 

resurserna blir samlade och får större genomslagskraft både inom förvaltningarna och 

bland kommunens innevånare. 

 

Kommunen har goda förutsättningar för utveckling av turismen inom natur och kultur. 

Det finns utbud av aktiviteter hela året som i kombination med ett friskvårdsperspektiv 

kan bidra till att Nordanstigs kommun kan marknadsföras som en plats som fokuserar 

på det friska. I förlängningen bidrar detta till att antal arbetstillfällen ökar och vi får 

behålla våra ungdomar. 

Att satsa på det friska gör att alla kommer att känna delaktighet i utvecklingen av 

Nordanstigs kommun. 
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Bilaga 1 

 
Följebrev  
 
 
 
Till Dig som är tillsvidareanställd i Nordanstigs Kommun. 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser sista terminen på Rehabiliteringsvetenskapsprogrammet vid 
Mittuniversitetet, Sundsvall/Östersund. Eftersom vi i vår utbildning är intresserade av att 
fokusera på det friska hos människan så väljer vi att i vår C-uppsats skriva om 
friskvårdsinsatserna inom äldreomsorgen i Nordanstigs Kommun.    
Vi är intresserade av att få information om hur Du använder de friskvårdsresurser som Din 
arbetsgivare erbjuder. 
Deltagandet är frivilligt och anonymt, men det är viktigt för undersökningens kvalitet att just 
Du svarar enkäten senast 20 april. 
Uppgifterna kommer att databehandlas utan identitetsuppgifter och när resultaten är klara så 
förstörs alla besvarade enkäter 
   
 
Tack på förhand för Din medverkan 
Margit Lönnberg och Elisabeth Engberg 
 
Om Du har några problem med frågorna eller vill veta mer, ring gärna  
 
Margit 070-244 44 49  mail: margit.lonnberg@nordanstig.se 
Elisabeth 070-696 25 66 mail: elisabeth.engberg@hutb.se  
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      Bilaga 2 

Friskvårdsinsatser för anställda inom äldreomsorgen i 
Nordanstigs Kommun 
 

Fråga 1. 
 
Din ålder? 
   -25 år   26-39 år   40-59 år   60- år 
 
 
Fråga 2. 
 
Vilka av följande friskvårdinsatser känner Du till? Markera alla du känner till. 
 
1.  Inga 
 
2.Massage på arbetsplatsen 3. Badhuset 4. Gym  
 
5. Ryggymnastik  6. Frukt  7. Må bra kvällar 
 
8. Avslappningsgrupp 9. Aktivitetslåda 10. Stavgång 
 
11.  Ork till friskhet  12. Sinnesrum 13.  Vattengymnastik 
(föreläsningsserie) 
 
14.  1000-lappen 
 
      
Fråga 3.  
 
Hur har Du fått information om friskvårdsinsatserna? 
 
 Inte alls 
 
 Arbetskamrat  Arbetsledare  Anslagstavla 
 
 IT   Annat sätt…………………………………….  
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Fråga 4. 
 
4. 2 Hur ofta använder du Massage på arbetsplatsen?  
 Inte alls           Varje dag           1-2 ggr/vecka           1-2 ggr/månad 
  
4.3  Hur ofta använder du Badhuset?  
 Inte alls           Varje dag           1-2 ggr/vecka           1-2 ggr/månad 
 
4.4  Hur ofta använder Du Dig av Gym på arbetsplatsen?  
 Inte alls           Varje dag           1-2 ggr/vecka           1-2 ggr/månad 
 
 
 
 
4.5  Hur ofta använder Du Dig av Ryggymnastik på arbetsplatsen?  
 Inte alls           Varje dag           1-2 ggr/vecka           1-2 ggr/månad 
 
4.6 Hur ofta använder Du Dig av Frukt på arbetsplatsen?  
 Inte alls           Varje dag           1-2 ggr/vecka           1-2 ggr/månad 
 
4.7 Hur ofta använder Du Dig av Måbra kvällar?  
  Inte alls           Varje dag           1-2 ggr/vecka           1-2 ggr/månad 

 
4.8 Hur ofta använder Du Dig av Avslappningsgrupp?  
  Inte alls           Varje dag           1-2 ggr/vecka           1-2 ggr/månad 

 
4.9 Hur ofta använder Du  Dig av Aktivitetslåda?   
  Inte alls           Varje dag           1-2 ggr/vecka           1-2 ggr/månad 
 
4. 10 Hur ofta använder Du Dig av Stavgång? 
 Inte alls           Varje dag           1-2 ggr/vecka           1-2 ggr/månad 
 
4. 11 Hur ofta använder Du Dig av  Ork till friskhet(föreläsningsserie)? 
 Inte alls           Varje dag           1-2 ggr/vecka           1-2 ggr/månad  
       
 4. 12 Hur ofta använder Du Dig av  Sinnesrum? 
 Inte alls           Varje dag           1-2 ggr/vecka           1-2 ggr/månad  
 
4.13 Hur ofta använder Du  Dig av Vattengymnastik? 
 Inte alls           Varje dag           1-2 ggr/vecka           1-2 ggr/månad  
 
 
Fråga 5. 
 
Vad använder Du 1000-lappen 
till?………………………………………………………………………………………. 
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Fråga 6. 
 
Hur har Dina motionsvanor förändrats sedan friskvårdsinsatserna infördes? 
 
 Inte alls 
 
 I viss mån  Ganska mycket  Väldigt mycket 
 
 
 
Fråga 7. 
 
Hur har Din hälsa förändrats sedan friskvårdsinsatserna infördes? 
 
 Inte alls  
 
 I viss mån   Ganska mycket      Väldigt mycket 
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