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SAMMANFATTNING 
 
Ståhl, Marie-Heléne, Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för Arbetsvetenskap. Sociologi 
CD-uppsats 20 poäng, Friskvård – motsättning mellan realitet och ideal? Sociala faktorer 
som styr människors handling när det gäller friskvård inom kommunal förvaltning, 
2003. 
 
Människors ohälsa på den svenska arbetsmarknaden är något som under senaste tid flitigt 
debatterats i media. Denna uppsats vill undersöka hur intresset för hälsa inom en kommunal 
förvaltning ser ut. Studien tar sig an problematiken utifrån två aspekter, dels utifrån ett synsätt 
som utgår från ett politiskt och arbetsledningshåll, vad styr att de väljer att arbeta med 
friskvård för sina anställda. Dels utifrån ett synsätt som lägger fokus på arbetstagarna, varför 
väljer dessa människor att delta respektive avstå från förvaltningens friskvårdsaktiviteter. 
Syftet med denna kvalitativa uppsats är att undersöka vilka sociala faktorer som påverkar 
politiker och arbetsledningens handlande i arbetet med friskvård för de anställda, samt att 
även undersöka vilka sociala faktorer som gör att de anställda deltar respektive avstår från 
förvaltningens friskvårdssatsning. Slutligen är avsikten även att se om det finns någon 
överensstämmelse mellan politiker och arbetsledningen kontra arbetstagarna hur och varför 
friskvårdsarbetet ska bedrivas inom förvaltningen. Metoden i uppsatsen har byggts på 
litteraturstudier om friskvård samt intervjuer med politiker, arbetsledning och arbetstagare. 
Med hjälp av teorier om människors handling och individualisering samt organisatoriska 
tillhörighet och ledarskap beskriver denna studie varför människorna handlar som de gör när 
det gäller friskvård. Resultatet visar att människor anser att friskvård är viktig både för dem 
själva och för förvaltningen men de har svårt att få den att fungera rent praktiskt i dagens 
organisation. Friskvård inom förvaltningen kan idag beskrivas som en motsättning mellan 
realitet och ideal. 
 



 

   

ABSTRACT 
  
Ståhl, Marie-Heléne, Luleå University of Technology, Department of Human Work Sciences. 
Sociology CD paper 20 credits, ”Health promotion – disagreement between reality and ideals? 
The social factors that steer people’s actions regarding health promotion within the local 
government authorities”. 
2003 
 
The ill-health of people on the work force in Sweden is something that has been debated 
heavily in the media. This paper attempts to investigate how much interest there is for health 
matters within the local government authorities. The study deals with the problems from two 
angles. Partly based on a political and labour management perspective; what factors lead to 
the local authorities choosing to work with health promotion for their employees? And 
secondly, focusing on the workers themselves; why do these people choose to participate or 
choose not to participate in the health promoting activities the local authorities have to offer? 
The purpose of this qualitative analysis is to take a close look at the type of social factors that 
influence the politicians and the actions of labour management in their work with health 
promotion for the employees. The purpose is also to examine what social factors influence the 
employees to participate or not in the local authorities` health promoting activities. 
 
Finally the objective is also to see if there is any agreement between the politicians and the 
labour management contra employees as to how and why health promotion work should be 
carried out in the local community. The method in the paper is a litterateur study and 
interviews with politicians, labour management and employees. With help from theories about 
how people act and individualization as well organizational affiliation and management, this 
study describes why people consider that healthy promotion is important both for themselves 
and for the local authorities but they have difficulty in getting it to work from a practical point 
of view within today’s organizational structure. It seems that there is a disagreement between 
reality and ideals within the local authorities` approach to health promotion. 
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1. INLEDNING 
”Så vill jag göra Sverige friskare”. Detta uttalande gjorde arbetslivsminister, Hans Karlsson i 

en debattartikel i Aftonbladet.1 Karlsson ansåg att ohälsan i första hand är ett mänskligt 

problem som drabbar enskilda individer. Det visar sig som värk, sämre ekonomi, brist på 

social gemenskap och brist på det slags självförverkligande som ett arbete kan ge. Karlsson 

menade att med relativt enkla medel så har en del företag och organisationer faktiskt lyckats 

vända en trend av ökade sjukskrivningar på ett sätt som är gynnsamt för både den enskilda 

individen och företaget. Strategier för att skapa arbetsplatser där människor kan arbeta, 

prestera och samtidigt må bra måste implementeras in i styrelserummen lika väl som affärs- 

och finansieringsstrategier och investeringsbudgetar. Karlsson menade också att det handlar 

om att se sambandet mellan god arbetsmiljö, utvecklat arbete och hög konkurrenskraft. 

 

Karlsson föreslår vidare i samma debattartikel, att arbetsgivarna själva ska svara för en del av 

kostnaden för sjukskrivningarna. Som kompensation så ska de få lägre arbetsgivaravgifter. 

Det är tänkt att man först ska pröva förslaget inom den offentliga verksamheten. Visar 

därefter utvärderingen ett positivt resultat så skall förslaget även börja gälla inom privat 

verksamhet.2 

 

World Health Organisation, (WHO),  har utformat rapporten Motion för hälsan tillsammans 

med International Federation of Sports Medicine.3 Här fastslår man att regeringar runtom i 

världen bör betrakta sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa som en viktig del av 

folkhälsan. Detta dokument är en uppmaning till handling, eftersom det är uppenbart att 

avsevärda förbättringar av folkhälsan kan uppnås genom att öka nivån av fysisk aktivitet i 

befolkningen. Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik (SBU) visar i sin 

rapport (1997:95) på klara fördelar både när det gäller ekonomiskt men även betydelse av 

minskat lidande för individer och familjer, om man får befolkningen att börja motionera mer. 

Om man även inför hälsobefrämjande program på arbetsplatserna, kan ytterligare besparingar 

göras för grupper av anställda i form av förbättrad hälsa, minskad frånvaro och lägre 

personalomsättning. 

 

                                                           
1 Aftonbladet. (2003-01-18) 
2 Aktuellt. (2003-01-18) 
3 SBU-rapport 132. (1997) s.95 
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Forskarna Menckel & Österblom (2000:1) poängterar också sambandet att god arbetsmiljö, 

där även friskvården ingår, är nödvändigt för arbetstagarnas välbefinnande. De hävdar att 

många av dagens arbetsplatser inte alls befinner sig där, utan tycks fortfarande stå i 

startgroparna och vänta.  
  

Livsstilens stora betydelse för hälsan är idag uppenbar för både allmänhet och forskare. Alla 

är överens om att mindre stress, minskad rökning, måttlig alkoholkonsumtion, regelbunden 

motion samt en bättre balans i tillvaro leder till en bättre hälsa. Enligt SBU-rapporten4 så 

bekräftar forskningen att regelbunden fysisk aktivitet förbättrar välbefinnande och innebär att 

man lättare kan bevara sin funktionsförmåga in i ålderdomen. Vidare kan man läsa i samma 

rapport att det aldrig är för sent att börja motionera. Rapporten (1997:91) poängterar också att 

det räcker med att promenera 30 minuter om dagen för att uppnå normalkondition. Ett sätt att 

införliva fysisk aktivitet på ett relativt enkelt sätt i vardagslivet, kan vara genom att gå 

trapporna istället för att ta hissen eller att stiga av bussen en hållplats före den slutliga 

hållplatsen samt att även bedriva en mer aktiva fritidssysselsättning på sin fritid. 

 

Arbetsmiljöverket5 utfärdar olika praktiska föreskrifter som är avsedd som hjälp och 

vägledning i arbetsmiljöarbetet. ”Gåmöten” är ett konkret förslag för att kunna få in 

friskvården på arbetsplatsen. Här beskrivs gåmöten som ett arbetsmöte som sker samtidigt 

som man promenerar, i stället för att man har mötet i ett sammanträdesrum. Denna modell är 

fullt möjligt att genomföra dels om man har möjlighet att dela upp sig i små grupper och dels 

om man inte är beroende av en massa material och teknik. Arbetsmiljöverket anser att möten 

som handlar om att diskutera problem, lösningar och strategier är väldigt passande för just 

denna form. De arbetstagare som själva prövat denna modell anser att gåmöten ökar 

kreativiteten påtagligt. 

 

Jonny Johansson, företagsläkare på Stora Ensos kartongfabrik i Fors intervjuades i 

Norrbottens Kuriren angående friskvård på arbetet. Johansson har 2003 gett ut boken 

Långtidsfrisk – Så skapas hälsa och effektivitet och lönsamhet tillsammans med Anders Lugn 

och Birger Reced. Där beskriver de vikten av att företagen satsar på personalens hälsa och 

friskvård, därför att det resulterar i sin tur till en minskad sjukskrivning samt en ökad 

lönsamhet för företaget.  

                                                           
4 SBU-rapport nr 132. (1997) s.89 
5 Handbok från Arbetsmiljöverket. (2002) s.34 
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Forskarna anser att hälsa, effektivitet och lönsamhet är varandras förutsättningar. För att 

medarbetarna ska klara av sin arbetssituationen så anordnas regelbundet seminarier, 

studiebesök och friskvårdsaktiviteter Metoden för att få friskvården på företaget att fungera 

förklarar Skribenterna bygger på att all friskvård sker på fritiden. Arbetsgivaren står för 

förutsättningarna, medarbetarna står för sin egen tid.6 

 

Enligt Ljusenius & Rydqvist (2001:19) har våra levnadsförhållanden genomgått en markant 

förändring under de senaste seklet. Den tekniska utvecklingen har gjort samhället fysiskt 

bekvämt och få människor riskerar idag att bli fysiskt utslitna i förtid. Att människokroppen är 

byggd för rörelse och fysisk aktivitet är väl alla överens om. Rör vi inte på oss regelbundet så 

mår vi inte bra. Från att det mesta arbetet förr utfördes med muskelkraft så sköts det idag 

maskinellt, med bilar, hissar, tvättmaskiner, datorer etcetera. Det moderna samhällslivet har 

gjort oss fysiskt inaktiva i sådan utsträckning att det blivit en risk för hälsan.  

 

När det däremot gäller konstruktionen av vår kropp så anser samma författare att den är 

väldigt ålderdomlig. Det har skett väldigt små förändringar i uppbyggnaden om vi jämför vår 

tids kropp med stenåldersmänniskan. Under stenåldern jagade och samlade människan sin 

föda genom att förflytta sig ganska långa sträckor varje dag. De levde oftast som nomader och 

flyttade sina boplatser regelbundet. Detta innebar att stenåldersmänniskan regelbundet fick sitt 

behov av fysisk aktivitet och rörelse tillgodosett på ett naturligt sätt.7 

 

Vi har med andra ord ett stort bortfall av fysisk aktivitet som vi förr i tiden fick på ett naturligt 

sätt i vardagen. Därför behöver människan i dagens samhälle motionera regelbundet för att 

kroppen ska få sitt naturliga behov av rörelse tillgodosedd. Hjärta, blodomlopp, muskler, 

skelett och nervmuskelsystemet behöver en viss belastning och stimulans, för att fungera väl. 

Allt detta inser de flesta av oss och har en positiv attityd till motion. Trots det är det förvånade 

liten andel av befolkningen som motionerar regelbundet enligt forskningsresultat.8 Alla dessa 

signaler, om människors försämrad hälsa bör tas på allvar. Kostnaden för människors ohälsa 

bara i Norrbotten uppgår till 5 – 6 miljarder kronor per år.9 

 

                                                           
6 Norrbottens Kuriren. (2003-11-18) 
7 Ljusenius, T. & Rydqvist, L-G. (2001) s.19 
8 Ibid s.20 
9 Anna-Karin Lindqvist och Ola Schenström, föreläsning Ett liv i balans (2003-12-15) 
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Det är ju allmänt vedertaget att kropp och själ är något som hänger ihop. Hur man upplever 

och trivs med sig själv är starkt kopplat till upplevelsen av kropp, ork och fysisk kapacitet. 

Hur vi mår är egentligen detsamma som hur vår kropp fungerar och hur vi orkar med vår 

omgivning. Därför utgör kroppen och konditionen en avgörande faktor för hur vi känner oss, 

det vill säga välbefinnandet och orken i vardagslivet. En positiv livsstil och goda 

levnadsvanor stärker, underlättar och utvecklar hälsan hos medarbetarna. Detta relaterar till ett 

större välbefinnande och ökad effektivitet på såväl individ, grupp och som organisationsnivå 

inom företaget.10 

 

1.2 Problemprecisering och syfte  

Fokus för denna uppsats kommer att ligga på vilka sociala faktorer som påverkar människors 

handlingar när det gäller friskvård. Detta mot bakgrund av att forskningen visat att fysisk 

aktivitet ger individen ett ökat välbefinnande både fysiskt och psykiskt, samt att detta kan 

relatera till en ökad lönsamhet.  

 

Det övergripande syftet är att undersöka vilka sociala faktorer som påverkar politiker och 

arbetsledningens arbetssätt när det gäller friskvård för de anställda, samt att även undersöka 

vilka sociala faktorer som inverkar till att anställda deltar respektive avstår från  

förvaltningens friskvårdssatsning. 

 

Frågeställningarna är således: 

• Vilket bakomliggande motiv har politikerna och arbetsledningen inom förvaltningen när 

det gäller friskvårdssatsningen för de anställda?  

• Vilka sociala faktorer påverkar de anställda till att deltar respektive avstår från 

friskvårdsarbetet? 

• Om det finns någon överensstämmelse mellan politiker och arbetsledningen kontra 

arbetstagarna  när det gäller utförandet av friskvården inom förvaltningen? 

 

1.3 Avgränsning 

Studien avgränsas i genomförande på en utvald förvaltning i Norrbotten. Den friskvård som 

denna förvaltning bedriver utgör även ramen för denna studie.  

                                                           
10 Ljusenius, T. & Rydqvist, L-G. (2001) s.20 
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Däremot har informanternas ålder och kön ringa betydelse eftersom studiens syfte är att 

belysa vad en grupp människor anser om friskvårdsarbetet som helhet.  

 

1.4 Tidigare forskning 

Forskning kring hälsofrämjandet på arbetsplatser har bedrivits sedan åttiotalet. Exempel på 

nordamerikanska forskare är Abrams och Follick (1983), Conrad (1987) och Fielding (1982). 

Denna forskning handlade mycket om rökavvänjning, motionsprogram och stresshantering. I 

Europa kan man nämna forskare som Melin & Wallin, (1992). På senare tid har man dock 

kunnat iaktta hur fokus börjat förskjutas från dessa individfokuserande interventioner till mer 

organisations och miljöfokuserade satsningar, där människan och miljö knyts samman på ett 

annat sätt än tidigare.11 

  

I Sverige bedrivs en erkänd psykosocial arbetsmiljöforskning som gärna anlägger en 

interaktionistisk syn på människan i sin miljö. Denna interaktionistiska syn innebär att varje 

människa ses som delaktig och medskapande i de situationer han eller hon befinner sig i, 

snarare än ett viljelöst offer för en objektiv yttre påverkan. 

  

Hur en situation upplevs beror således både på miljöns faktiska beskaffenhet och på de 

tidigare erfarenheter, intentioner och personliga egenskaper som människor bär med sig. När 

en människa möter sin omgivning här gör han eller hon alltid sin egen tolkning av den, samt 

reagerar och agerar utifrån den tolkningen. Varje situation kan sägas formas utav alla de 

möten som sker, i ett ständigt samspel mellan olika individer och de förutsättningar som den 

fysiska miljön tillhandahåller. Varje individ bär även med sig förväntningar på vad som sker 

och på hur dessa möten ska bli. Det är dessa förväntningar som bär upp vårt samspel i vårt 

samhälle, och som bildar osynliga lagar och normer för beteenden – beteenden som i sin tur 

kan ha starka samband med hälsa och välbefinnande.12 

 

Enligt Thomsson & Menckel (1997:2) så tenderar det traditionella friskvårdsarbetet att bortse 

från samspel mellan individ och miljö när det gäller att förändra, förbättra, eller vidmakthålla 

människors hälsorelaterade vanor.  

 

                                                           
11 Menckel, E. & Thomsson, H. (1997) s.1 
12 Menckel, E. & Thomsson, H. (1997) s.1 
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Forskarna anser dock att det hälsofrämjande arbete mycket väl kan inkludera 

friskvårdsinsatser, men man bör dock ta i beaktande att människors hälsorelaterade livsstil är 

intimt förbunden med exempelvis handlingsutrymme och egenvärde. Genom att i arbetet med 

hälsofrämjande åtgärder fokusera på situationer, möten, normer och miljö, istället för att 

enbart fokusera enskildas livsstil, kommer man ifrån risken att skuldbelägga individer själva 

för att de inte mår bra eller inte lever ett hälsosamt liv. Detta innebär att hälsa och 

hälsorelaterade beteenden aldrig kan förstås utifrån rent individuella termer, utan måste 

studeras i sitt psykosociala sammanhang. Vilket i sin tur innebär detta att vi måste inkludera 

både socioekonomiska och strukturella aspekter i analyser av människors liv och hälsa. 

 

Wester-Wedman Anita (1988) har i sin avhandling undersökt etablerandet av regelbundna 

motionsvanor. Syftet med studien har varit att studera och beskriva hur människor etablerar 

regelbundna motionsvanor, samt beskrivit hinder och svårigheter i samband med 

motionsutövande.  

 

Forskaren har även tittat på upplevelser och effekter i vid bemärkelse av regelbunden fysisk 

aktivitet samt deras förändring över tid. Wester-Wedman har kommit fram till att det finns 

olika motiv som styr individens val att motionera. Motiven för att börja motionera ofta har sin 

grund i yttre motivation medan motiven för att fortsätta kommer inifrån.  

 

Tidigare forskning har ökat medvetenheten enligt Wester-Wednan (1988:37) som belyser dels 

de psykiska/psykolfysiologiska effekter av fysisk aktivitet, men också fysiska/fysiologiska 

effekter av fysisk aktivitet. Bekräftande de psykiska eller psykofysiologiska effekterna så har 

man kommit fram till att den fysiska träningen medför bl.a. ökad syreupptagningsförmåga, 

bättre muskelstyrka, ökad reaktionshastighet samt leder till bättre kroppsuppfattning och 

upplevelse av den totala bilden av en själv. Denna ökade medvetenhet leder då till ett ökat 

välbefinnande. 

 

Wester-Wedman (1988:38) anser när det gäller de fysiska/fysiologiska effekterna så har 

forskningen kommit fram till att fysisk träning resulterar till att känslan av ansträngning i 

arbetslivet känns lägre. Återhämtningen sker snabbare. Balans och rörelsekontroll förbättras 

samt riskerna för skada i arbetsliv och på fritid minskar.  
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Forskning som avhandlar själva handlandet till friskvård inom arbetslivet, orsaker till varför 

och om politiker och  arbetsledningen vill implementera friskvårdsarbetet i organisationen 

samt vilka sociala faktorer som påverkar arbetstagare att delta respektive avstå från 

friskvårdsarbetet har däremot inte hittats.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen består dels av teori och dels av empiriskt material. Därefter följer kapitel två, 

metod, där det redogörs för val av metod, urval, datamaterial och  tolkningsprocess.  

I tredje kapitlet, teoretisk referensram, beskrivs begrepp och teorier som finns med i detta 

arbete. Resultatet redovisas i kapitel fyra. Där presenteras vad som framgått när det gäller den 

empiriska undersökningen. 

  

Avslutningsvis kommer kapitel fem, diskussion och analys. Det empiriska materialet förklaras 

med hjälp av den teoretiska referensram som  resulterar till en förståelse, vilka sociala faktorer 

som ligger till grunden för arbetet med friskvård inom en kommunal förvaltning.  
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2. METOD 
En stor inspirationskälla när det gäller upplägget av metoden, har varit en CD-uppsats gjord 

av sociologistuderande Eva Fjärstedt och Tove Sundgren (2003) ”Det är bättre att hindra folk 

från att ramla i sjön än att stå färdig med varma filtar” Hälsofrämjande processer i 

arbetsorganisationer. 

 

2.1 Val av metod 

Denna undersökning utgår från en kvalitativ ansats. Valet av metod beror på att det primära 

med denna studie är att få en bättre förståelse och därigenom även kunna få en större 

helhetsbild av friskvårdens betydelse inom just denna förvaltning. Holme och Solvang 

(1997:13) beskriver att kvalitativa metoders primära syfte är att skapa en förståelse av ett 

fenomen. Det viktiga är inte att se om informationen har generell giltighet utan istället att dels 

få en djupare förståelse av det man studerar samt att även kunna se helheten av det 

sammanhang som detta inryms i. Den forskare som arbetar efter denna metod har en närhet 

till den källa denne inhämtar sin information från. 

  

Medvetenheten finns att denna studien inte ger något generaliserande svar för hur friskvården 

bedrivs när det gäller hela förvaltningen. Däremot kan undersökningen ge en uppfattning samt 

visa på vissa tendenser när det gäller de bakomliggande sociala faktorer som styr 

informanternas handling när det gäller friskvården.  

 

I uppsatsen har används vad Holme och Solvang (1997:99) kallar för icke-standardiserade 

intervjufrågor. Det innebär att forskaren har i förväg en viss uppfattning om vilka frågor som 

kan tänkas vara relevanta. Dessa frågor får på så sätt bilda basen i det frågeformulär, som 

forskaren kommer att använda sig av i den kommande intervjusituationen. Det är även viktigt 

att intervjupersonernas egna synpunkter och uppfattningar får styra utvecklingen av intervjun. 

Det grundläggande är att intervjun täcker av de områden som rör frågeställningarna för 

uppsatsen. Däremot är det mindre viktigt att frågemanualen följs slaviskt både när det gäller 

dess innehåll och ordning. Denna teknik tillåter en flexibilitet i intervjusituationen och den 

liknar mer ett vanligt samtal. 

 

Birgitta Forsman (2002:27) beskriver att det finns faktorer som kan påverka datainsamlingen i 

samband med intervjusituationer.  



 

 9 

Ett vanligt problem är att respondenten ger de svar som han eller hon tror att intervjuaren 

förväntar sig. En från arbetsledningen som intervjuades, var väldigt skeptiskt i början av att 

ställa upp till intervjun. Orsaken till detta vara den rådande inställningen till friskvården som 

fanns idag inom förvaltningen. Denne informant ansåg att den rådande normen när det gäller 

friskvård, är att inte kritisk ifrågasätta den om motargument saknas. Informanten däremot, 

delade inte alls dessa åsikter och trodde därför att denne inte skulle svara ”rätt” på 

intervjufrågor. Efter att denne fått förklarat syfte med just detta arbete samt att det inte finns 

några svar som kan benämnas som rätt eller fel, så ställde den informant upp för en intervju. 

 

Svensson och Starrin (1996:66) nämner också att det kan uppstå kommunikations- och 

tolkningsproblem under intervjusituationen. De anser att man direkt ska försöka lösa alla de 

problem som då uppkommer. Följdfrågor har varit till stor hjälp för att eliminera oklarheter.  

 

Uppsatsens empiriska material består av fyra olika intervjumallar riktade till arbetstagarna, 

arbetsledningen, politiker och en projektansvarig för hälsoprojektet. Dessa intervjumallar är 

indelade i olika teman. Intervjumallen till arbetstagarna har följande teman: bakgrundsfrågor, 

livsstil, levnadsvanor, friskvårdens betydelse, deltagande respektive avstå från 

friskvårdsaktiviteter, stöd och uppmuntran, utformning, resultat samt friskvårdsprojektet. När 

det gäller personen som aktivt arbetade med  friskvårdsprojektet användes en intervjumall där 

teman var: beskrivning av projektet, din roll, personalens roll och vad projektet lett till. 

Ytterligare en intervjumall användes vid intervjuerna till arbetsledningen, där teman såg ut på 

följande vis: bakgrundsfrågor, begreppet friskvård, hälsa, välbefinnande, ekonomiska 

budgeten och arbetstrivsel, Arbetsmiljölagen samt personalen. Slutligen användes en 

intervjumall till politiker där teman såg ut på följande vis: bakgrundsfrågor, begreppen: 

friskvård, hälsa, välbefinnande och arbetstrivsel samt teman friskvårdssatsning, fungerandet 

av friskvård, ansvar för friskvård.  

 

Huvudantalet av intervjuerna har förlagts på informanternas arbetsplatser, några har utförts i 

hemmet. Samtliga intervjuer har skett med bandspelare efter informanternas godkännande. 

Fördelarna med att använda bandspelare har varit att kunna koncentrera sig på själva 

intervjuandet, inklusive följdfrågor, istället för dokumentationen. Bandspelaren glömdes 

snabbt bort under intervjuns gång och intervjusituationen upplevdes av bägge parter som ett 

positivt och avslappnat samtal där ett stort kunskapsutbyte kunnat ske. 
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2.2 Urval 

Den utvalda förvaltningen ingår i en kommunal organisation. Hela organisationen består av 

2700 fast anställda arbetstagare samt 2500 vikarier. Antal anställda på berörda förvaltningen 

uppgår till 1265 anställda. Varför just denna förvaltning valdes ut i denna studie beror på att 

de anställda har haft möjlighet att deltaga i ett friskvårdsprojekt 2000 – 2003.  

 

Följande kriterier har gällt för intervjupersonerna för att på så vis få en heltäckande bild av 

hur friskvården upplevs inom förvaltningen:  

• Tre arbetstagare med vårdande arbetsuppgifter. Deras arbetsuppgifter kan specificeras till 

att ge vård och omsorg till människor som ej kan klara det på egen hand. 

• Tre arbetstagare med administrativa arbetsuppgifter. Deras arbetsuppgifter kan beskrivas 

som sysslor på ett kontor, t ex. arbete vid datorer, pappersarbete samt besök och möten 

med olika människor inom och utanför förvaltningen. 

• En representant för friskvårdsprojektet. Dennes uppgifter var att samordna och se till att 

friskvårdsprojektet fungerade under de tre år förvaltningen deltog i det.   

• Tre personer i ledningen. Deras arbetsuppgifter är chefsansvar, personalansvar och 

samordnare av friskvårdssatsningen. 

• En politiker. Sitter med i den politiska nämnden och fattar beslut som rör organisationen. 

 

En pilotundersökning genomfördes för att få bekräftelse på hur frågorna upplevdes och om de 

var relevanta i förhållandet till uppsatsens syfte. Pilotintervjun verkställdes med en informant 

som passade in för kriterier som arbetstagande med vårdande arbetsuppgifter. Efter tillstånd 

från den berörda vårdaren beslutades att även använda denna intervju i undersökningen. 

 

Under våren 2003 genomfördes sammanlagt sex intervjuer med arbetstagarna inom 

förvaltningen. Intresset för vilka sociala faktorer som ledde fram till att  informanterna deltog 

respektive avstod från kommunens friskvårdssatsning var det centrala. En intervju 

genomfördes med en person i ledningen som bland annat ansvarar för att synliggöra 

friskvården inom organisationen. Här var dennes motiv varför personalen bör deltaga i 

friskvården det centrala.  
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Ytterligare en intervju genomfördes med en person som arbetade aktivt med förvaltningens 

friskvårdsprojekt. Det primära var att undersöka varför förvaltningen gick med i projektet 

samt vilka friskvårdsaktiviteter deltagarna kunde utnyttja via projektet. 

 

Hösten 2003 gjordes ytterligare tre intervjuer. Två med arbetsledningen och en med den 

berörda politikern. Syftet med dessa intervjuer var att undersöka vilka sociala faktorer 

arbetsledning respektive politiker hade när det gäller arbetet med att bedriva friskvård inom 

förvaltningen. 

 

Ytterligare kriterier när det gäller arbetstagarna var att de skulle ha fast anställning inom 

kommunen samt ha jobbat mer än två år. Detta på grund av att de skulle känna till 

kommunens friskvårdssatsning. I arbetet med att finna informanter med vårdande 

arbetsuppgifter användes snöbollseffekten.13 Den först utvalde informanten kontaktade 

därefter andra tänkbara informanter som uppfyllde kriterierna. När det gäller övriga 

informanter, kontaktades dessa via växeln på den berörda kommunen och en lista lämnades på 

ett antal människor som stämde in på de kriterier som fastställts. Respektive arbetstagare 

kontaktades och undersökningens syfte presenterades. En frågemanual mailades över i 

samband med första telefonkontakten så att personer i fråga kunde se vilka frågor intervjun 

skulle behandla. På så vis hade de möjlighet att sätta sig in i intervjufrågorna innan 

intervjusituationen vilket resulterade till att de kände sig väl förberedda i själva ämnet.  

 

De flesta var väldigt positiva till att ställa upp för intervjun. Samtliga hade fullbokade 

kalendrar men kunde ändå snabbt hitta en lucka där intervjun kunde förläggas. Samtliga 

informanter har varit väl förberedda och verkligen tagit sig tid att formulera sina tankar och 

ord runt friskvården. På vissa ställen har kaffedrickande förekommit i samband med intervjun, 

vilket bidrog till att intervjutillfället blev en väldigt avslappnat och trevligt stund. 

 
2.3 Tolkningsprocessen 

Samtliga informanter har getts fingerade benämningar för att inte deras identitet ska avslöjas. 

Arbetstagarna  med vårdande uppgifter kallas vårdare och arbetstagare med administrativa 

uppgifter kallas administratörer. När det gäller personer i ledande positioner samt politiker 

benämns de som politiker och arbetsledningen. 

                                                           
13 Rose, G. (1982) s.50 
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De bandade intervjuerna är transkriberade ordagrant i den mån det har uppfattats vad som sagt 

på bandet. Därefter har omläsning praktiserats och slutligen har samtliga intervjuer 

sammanfattats. 

 

Slutligen har materialet kategoriserats upp i tre delar:  

1.  Politiker och arbetsledningens sociala faktorer bakom friskvårdssatsningen. 

2. Arbetstagarnas sociala faktorer när det gäller deltagande/deltagande ej i 

friskvårdssatsningen. Denna del har delats upp i två undergrupper: vårdare och 

administratörer. Även vilka sociala faktorer som leder till att man nyttjar motionskortet för 

båda arbetsgrupperna har analyserats. 

3. Överensstämmelse mellan vårdare kontra administratörer det gäller nyttjande/ej nyttjande 

av friskvårdsaktiviteter. Även undersökt om det fanns skillnader och likheter när det gäller 

hindren och möjligheterna till nyttjande av friskvården. Har även sett dessa skillnader och 

likheter när det gäller arbetstagarna kontra politiker och arbetsledningen. 

 

I varje kategori har det framkommit de sociala faktorer som ligger bakom en 

friskvårdssatsning. När det gäller första delen, beskrivs motiven till varför man bedriver 

friskvård. Här presenteras de sociala faktorerna i tre kategorier: ett individekonomiskt 

perspektiv, ett verksamhetsekonomiskt perspektiv samt ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Därefter beskrivs de olika hinder till varför friskvården inte fungerar i förvaltningen.  

 

I andra delen, beskrivs vilka sociala faktorer som påverkar till att man friskvårdar/inte 

friskvårdar. Därefter redovisas hinder till att man inte deltar i friskvårdsaktiviteterna. De 

bägge arbetstagargrupperna redovisas var för sig.  

 

När det gäller nyttjande av motionskortet så beskrivs de sociala faktorer till detta både för 

vårdare och administratörer. Svaren från de bägge grupperna redovisas var för sig. 

  

Slutligen redovisas om det finns en överensstämmelse eller skillnader när det gäller de sociala 

faktorerna när det gäller friskvårdens betydelse mellan samtliga grupper. Därefter har 

materialet bearbetats och analyserats med hjälp av teorier, som varit lämpliga för just denna 

undersökning. 
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2.4 Reliabilitet och validitet 

Syftet med intervjuerna har varit att få fram de sociala faktorerna bakom friskvårdssatsningen 

från politiker och arbetsledningen, och få fram vilka sociala faktorerna som resulterade till att 

de anställda deltar respektive avstår från friskvårdssatsningen.  

 

Svensson och Starrin (1996:209) tar upp begreppen validitet och reliabilitet. De beskriver att 

reliabiliteten innebär att man vid upprepad mätning av konstanta objekt erhåller samma 

resultat, att mätningen görs på ett tillförlitligt sätt och att mätningarna är korrekt utförda. När 

det gäller validiteten så menas att man undersöker det som avses att undersökas. Enligt 

författarna är validitet överordnat i förhållande till reliabilitet, det vill säga om validiteten är 

god är också reliabiliteten det. Är reliabiliteten god är det inte en garanti för att validiteten 

också är det. 

 

Inom den kvalitativa traditionen kan det enligt författarna vara svårt om det verkligen finns 

några konstanta objekt. De anser att resultaten kan bli missvisande fast forskaren har ställt 

exakt samma fråga vid de olika intervjusituationerna. Svaren på det anser författarna ligga i 

att själva intervjupersonen kan vid ena tillfället vara ledsen och vid det andra vara glad.  

Detta skulle i sin tur färga vilka svar respondenten gav även om frågorna är identiska vid båda 

tillfällena. Därför anser författarna att reliabiliteten bör ses i sitt sammanhang, det vill säga 

bedömas utifrån den situation som råder vid intervjutillfället.  

 

Validiteten i denna kvalitativa undersökning anses vara god då det till exempel redan under 

intervjutillfällena ställdes följdfrågor för att kontrollera att informationen uppfattas så som 

den var avsedda att göra. Reliabiliteten kan också bedömas god genom att de intervjupersoner 

som valdes ut till undersökningen, representerade en stor del av arbetstagarkategorier som 

finns på denna förvaltning. Dessa intervjupersoner representerar både av arbetstagare, 

arbetsledning samt politiker. Samtliga intervjuer kan på så vis ge en fingervisning om hur 

friskvården fungerar inom förvaltningen. En medvetenhet om att materialet tolkats med viss 

förförståelse finns. Detta betyder inte att det inte finns fler än ett sätt att bearbeta och 

analysera samma material på.  
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2.5 Etiska riktlinjer 

De forskningsetiska principerna i humanistisk - samhällsvetenskaplig forskning som 

rekommenderas av det vetenskapsrådet, (www.hsfr.se). fastslogs i mars 1990. Forskningsrådet 

anser att forskningen är viktig och nödvändig både för individernas och samhällets utveckling. 

Forskningskravet innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och metoder 

förbättras. Samhällets medlemmar har emellertid ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig 

insyn till exempel i sina livsförhållanden. Individer som deltar i olika forskningsprojekt får 

heller inte utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning.  

 

De grundläggande individskyddskravet visas i fyra allmänna huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

• Informationskravet - En forskare måste informera vilket syfte den aktuella forskningen 

har, deltagarnas roller samt att deltagandet av intervjun är helt frivillig och har därför rätt 

att avbryta sin medverkan när som helst.  

• Samtyckeskravet - Deltagarna har själv rätt att bestämma om, hur länge och på vilka 

villkor de ska delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa 

följder för dem.  

• Konfidentialitetskravet - Uppgifter om alla informanter och organisationer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. 

• Nyttjandekravet - Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.  

 

Samtliga informanter har fått ta del av ovanstående information.
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Det övergripande syftet är att undersöka vilka sociala faktorer som påverkar politiker och 

arbetsledningens arbetssätt när det gäller friskvård för de anställda, samt att även undersöka 

vilka sociala faktorer som inverkar till att anställda deltar respektive avstår från  

förvaltningens friskvårdssatsning. 

 

Inledningsvis beskrivs vissa begrepp som är bra att känna till för att på så vis kunna förstå 

uppsatsen. Dessa begrepp är följande: sociala faktorer (hälsa, välbefinnande, ekonomiska 

faktorer, arbetstrivsel) och  friskvård. Därefter kommer en redovisning av friskvårdsprojektet 

som förvaltningen deltog i under åren 20000 – 2003. Sedan presenteras även vad som står i 

Arbetsmiljölagen när det gäller bestämmelserna runt friskvård på arbetsplatsen. Slutligen 

beskrivs vilka teorier som finns med i denna uppsats. Dessa är följande: Max Weber – sociala 

handlingen, Ulrich Beck – individualiseringsterori, Göran Ahrne – organisationsteori, samt 

Garry Larsson – Utvecklande ledarskapsteori. 

 

3.1 Definitioner  

Sociala faktorer 

När det gäller begreppet sociala faktorer så synliggörs dessa ur två aspekter, dels utifrån 

perspektivet politiker samt arbetstagare och dels utifrån perspektivet arbetstagare. När det 

gäller politiker och arbetsledningen så likställs begreppet med det bakomliggande syfte, som 

ligger till grund när det gäller arbetet med arbetstagarnas friskvård. De sociala faktorer 

redovisas i tre kategorier: ett individekonomiskt perspektiv, där de sociala faktorerna är 

följande: bättre syreupptagningsförmåga, bättre ork både på arbetet och fritiden. Ett 

verksamhetsekonomiskt perspektiv, där den sociala faktorn är minskad sjukskrivning. 

Slutligen ett samhällsekonomiskt perspektiv, där den sociala faktorn är rekryteringsbehov av 

personal. 

 

När det gäller arbetstagarna, så  likställs begreppet sociala faktorer, med de bakomliggande 

syfte som de har när det gäller att delta respektive avstå från friskvårdssatsningar. De sociala 

faktorer som framkom i undersökningen var tidsbrist, normer och värderingar på 

arbetsplatsen, prioritering och den egna motivationen som var orsaker till varför dessa inte 

deltog i kommunens friskvårdssatsningar. 
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För administratörerna framkom de sociala faktorer att vara: tidsbrist, normer och värderingar 

på arbetsplatsen, utförande och ledarskap till varför man inte deltog i friskvårdssatsningen. 

 

Personalens hälsa 

I litteraturen kan man läsa att hälsa kan definieras på många olika sätt. Den definition som det 

oftast refereras till är Världshälsoorganisationens (WHO) från 1946: 

 Hälsa är ett tillstånd av fullständig fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast 

frånvaro av sjukdom och handikapp. Andra definitioner kan vara: Hälsa är att ha tillräckligt 

med resurser för att kunna förverkliga sina vitala livsmål. God hälsa är ett överskott i 

förhållanden till vardagens krav.14 

 

Begreppet hälsa kan även delas upp i två inriktningar, biomedicinsk och humanistisk enligt 

Medin & Alexandersson (2000:39). Den biomedicinska inriktningen utgår från ett synsätt att 

hälsa är frånvaro av sjukdom. Med detta synsätt så fokuserar man på kroppen och inte till 

människans natur, till exempel om hon är god, ond eller fri. Inom den humanistiska 

inriktningen ser hälsa som något mer eller som något annat än frånvaro av sjukdom. Man ses 

människan som aktiv och skapande och som en del i ett samspel mellan individen och den 

kontext i vilken hon verkar. 

 

Personalens välbefinnande 

Begreppet välbefinnande definieras som: ”En känsla av att må bra”.15 Enligt Wester-Wedman 

(1986:44) finns ett samband mellan fysisk aktivitet och välbefinnande. Människor som aktivt 

motionerar får en ökad syreupptagningsförmåga, bättre muskelstyrka, ökad reaktionshastighet 

som leder till bättre kroppsuppfattning och upplevelse av den totala bilden av en själv. Denna 

ökade medvetenheten leder då till ett ökat välbefinnande. 

 

Forskarna Ljusenius & Rydqvist (2001:43) anser att den arbetande människan måste ta ett 

personligt ansvar för sin livsstil, se till att denne mår bra och aktivt påverka sin hälsa. Men de 

hävdar också att cheferna, på alla nivåer inom organisationer och företag måste bidra till att 

skapa förutsättningar att detta kan bli möjligt. Detta medför då att personalen på ett aktivt sätt 

kan förbättra eller vidmakthålla en god hälsa och ett gott välbefinnande.  

 

                                                           
14 Menckel, E. & Österblom, L. (2000) s.18 
15 Menckel, E. & Österblom, L. (2000) s. 17 
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Ekonomiska faktorer 

Omorganiseringen inom denna förvaltning har varit många sedan 1990-talet. Man har varit 

tvungen att skära ner på både verksamhet och personal för att klara av sin budget. Inom 

förvaltningen arbetar mycket kvinnor och många av arbetsuppgifterna är krävande både 

psykiskt och fysiskt. Detta har resulterat i stora sjukskrivningstal som i sin tur har genererat 

höga kostnader för förvaltningen.  

 

Arbetstrivsel 

Arbetstrivsel kan definieras som att man känner glädje i arbetet. Angelöw (2002:37) anser att 

ett positivt arbetsklimat är en grundläggande framgångsfaktor för att skapa arbetsplatser där 

människor trivs. Det befrämjar prestationsförmågan, arbetstillfredsställelsen, engagemanget i 

arbetet och sammanhållningen i gruppen. Motion och fysisk träning anser Levi (2001:45) är 

till nytta bland annat därför att vi därigenom förbränner den energiuppladdning, som 

stressreaktionerna har åstadkommit. Han anser att genom träning så kan den uppdämda 

spänningen i kroppen få utlopp. Sannolikt leder detta till att arbetstrivseln på arbetet blir 

bättre. Genom motionen blir arbetstagarna piggare och kan på ett mer rationellt sätt lösa olika 

konflikter i arbetslaget. 

  

Livsstil 

Det centrala när det gäller livsstil är hur informanterna upplever sin livssituation i dagsläget 

samt om den känns tillfredsställande eller om det är något de skulle vilja ändra på. 

Undersökningen omfattar hur informanterna upplever sin arbetssituation, (känns arbetet 

fysiskt/psykiskt tungt), familjens sammansättning, (gift/ensamstående, stora eller små barn), 

frititdssyselsättning samt hur de upplever sin hälsa när det gäller den fysiska, psykiska och 

sociala hälsan. Med sociala hälsan menas deras nätverk av vänner.  

 

 Levnadsvanor 

Uppsatsen tar upp om hur informanternas levnadsvanor upplevs i dagsläget. Känns 

levnadsvanorna tillfredsställande eller finns det något man skulle vilja förändra. Studien tar 

även upp förekomsten av stress när det gäller informanternas arbetssituation och deras fritid. 

Slutligen tas även upp hur deras motions och matvanor ser ut samt deras nyttjande av alkohol 

och tobak. 
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Normer och värderingar på arbetsplatsen 

Med norm avses vad som är acceptabelt och oacceptabelt beteende i en grupp. Normer 

specificerar och föreskriver vissa beteenden och skapar en grund för ömsesidiga förväntningar 

hos gruppmedlemmarna. Normer reglerar den sociala verkligheten, samordnar handlingar i 

gruppen och är vanligtvis kopplade till gruppens mål. Bryter någon gruppmedlem en norm så 

leder det oftast till någon typ av sanktion. Vilken status man har i gruppen påverkar också hur 

förpliktigad man är att följa normerna. En person i gruppen som anses har hög status, kan det 

vara legitimt att tillåta sig större avvikelser än en person med lägre status.16 

 

En värdering, ett värde av idéer som individer eller grupper har om vad som är önskvärt, 

passande, bra eller dåligt. Olika värden representerar viktiga aspekter av de variationer vi kan 

iaktta i mänskliga kulturer. Vad en viss individ värderar högt påverkas i hög grad av den 

speciella kultur individen råkar leva i.17 

 

Friskvård 

Forskarna Ljusenius & Rydqvist (2001:63) anser att friskvården tar sin utgångspunkt i det 

friska eller hälsan och fokuserar friskfaktorer. Friskvårdens arbete utgår från att befrämja det 

friska. Man tittar på vad som kan vara positivt i en livsföring och utifrån det försöka påverka 

människor att inta en livsstil som ger välbefinnande. Författarna menar att hälsan inte ska ses 

som ett självändamål, utan som en resurs man kan utveckla och där igenom generera till att 

människor både orkar och kan förverkliga sina livsmål. De ger ett exempel på skillnaden 

mellan sjukvård, hälsovård och friskvård. När det gäller friskvården så kräver de att 

människor som ska friskvårda skall vara aktiva. Man kan aldrig lyckas i sitt friskvårdsarbete 

om man inte själv som individ tar egna initiativ till att inta en livsstil som ger ett 

välbefinnande i ett långt perspektiv.  

 

Författarna beskriver en målande bild om personer som tränar simning i en bassäng.18 Dessa 

simmare har till sin hjälp en instruktörer som förevisar vid bassängkanten. Vissa av 

människorna ramlar dock ner i ett vattenfall där människor med skyddsnät försöker fånga upp 

så många de kan. Resterande av simmarna får först hjälp när de kommit ur det hemska 

vattenfallet.  

                                                           
16 Nilsson, B. (1993) s.44 
17 Giddens, A. (1998) s.653 
18 Ljusenius, T. & Rydqvist, L-G. (2001) s.63 
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Friskvården ska i detta exempel symboliseras av instruktörerna vid bassängkanten. 

Friskvården ska hjälpa människorna att inte hamna i vattenfallet under simturen. Hälsovården 

symboliseras av människorna som står med skyddsnätet och försöker plocka upp människorna 

innan de skadar sig allt för mycket. Sista instansen är sjukvården som får hjälpa människor 

som redan är skadade.  

 

Angelöw (2002:85) anser att det förekommer många olika typer av definitioner på friskvård, 

alltifrån att enbart handla om fysiska aktiviteter till att omfatta alla aktiviteter som syftar till 

att bibehålla eller utveckla hälsan. Här kan det vara aktiviteter som har ett syfte att förändra 

enskilda individens livsstil i frågor som rör fysisk aktivitet/motion, alkohol, rökning, kost och 

avslappning med mera.  

 

Mager organisation 

Beskrivningen av en mager organisation kan göras som att arbetsinnehållet breddas och att 

ansvaret för genomförandet flyttas neråt i hierarkin. Denna organisationsförändring innebär 

att allt överflödigt skärs bort. Detta kan förklaras med att färre personal får större 

arbetsområden vilket resulterar till att de får mer arbetsuppgifter som ändå ska hinnas utföras 

under samma eller kortare tid. Den magra organisationen till och med utgår från en planerad 

underbemanning. För att de anställda ska klara av sina arbeten så måste de vara mycket 

flexibla och motiverade. I motsats till det löpande bandet så innebär mager produktion att 

arbetstagarnas hela förmåga tas i anspråk genom att ansvar, kunskapskrav och inflytande i 

arbetet ökar.19 

 

Arbetsmiljölagen  

Arbetsmiljölagen är en ramlag, det innebär att lagen bara i stora drag beskriver vilka krav som 

ställs på arbetsmiljön och vilket ansvar arbetsgivaren har. Regeringen och Arbetsmiljöverket 

utfärdar därför genom arbetsmiljöförordningen och föreskrifter olika praktiska tillämpningar 

när det gäller vissa bestämmelser, som man inte kan finna i Arbetsmiljölagen. När reglerna 

ger utrymme för olika tolkningar är de inte bindande utan får tillämpas som rådgivande.   

 

 

                                                           
19 Barklöf, K. m.fl. (2000) s.64  
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I praktiken kan Arbetsmiljöverket emellertid bestämma att en enskild arbetsgivare måste göra 

som det står i reglerna, genom att utfärda ett så kallat föreläggande riktat direkt till 

arbetsgivaren.20 Dessa allmänna råd innehåller kommentarer och förslag om hur föreskrifterna 

kan uppfyllas.  

 

I Arbetsmiljölagen så finns det ingen paragraf som tar upp om friskvården i arbetslivet, 

däremot så står det i AML 3:2b att arbetsgivaren har skyldighet att ordna företagshälsovård. 

Det står beskrivit att med företagshälsovård så avses det vara en oberoende expertresurs inom 

områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall arbeta förebyggande så att 

hälsorisker för arbetstagarna elimineras. Denna skyldighet har arbetsgivaren fastän  

arbetsmiljön och arbetsuppgifterna för arbetstagarna inte är förenade med uppenbara 

påfrestningar och risker.21 Däremot har Arbetsmiljöverket utformat föreskrifter som 

innehåller en sammanställning av lag- och föreskriftstexter, där aspekter på fysisk aktivitet 

och återhämtning i arbetet förekommer. Där beskriver man att en genomtänkt placering och 

utformning av mötesplatser för diskussion och tankearbete, liksom av pausutrymmen, kan 

bidra till att vi rör oss mer.22 

 

Enligt Arbetsmiljöverket har arbetsgivaren det yttersta ansvaret för att ordna en bra och säker 

arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska arbeta medvetet för en arbetsorganisation som är gynnsam från 

hälsosynpunkt. Det krävs också att den anställde är observant på sin arbetssituation och bidrar 

till förändringsarbetet.23 

 

Friskvårdsprojekt 

Organisationen som undersöktes har varit med i ett friskvårdsprojekt under tre års tid, 2000 – 

2003. Detta projekt var ett landsomfattande hälsofrämjande projekt, där själva innehållet 

bestod av tre delar: 

• Bygga upp och hantera rehabilitering.  

• Utbildning, som leder till att arbetstagarna själva ska kunna påverka sin arbetsmiljö. 

• Friskvård. 

 

                                                           
20 Arbetsmiljölagen. (2002) s.8 
21 Arbetsmiljölagen. (2002) s.43 
22 AFS. (2000:42) s.30 
23 Arbetsmiljöverket. (2002) s.35 
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Målet med projektet var att minska sjuktalen i organisationen. Friskvården var en del av 

projektet och målet var att få personalen att må bättre. Ansvarig för projektet både när det 

gäller innehållet och finansieringen var ett forskningsinstitut i Sverige samt ett 

försäkringsbolag. Nästan 10 000 arbetstagare från olika arbetsplatser runt om i landet deltog, 

inklusive arbetstagare från den förvaltning som ingår i denna undersökning. 

 

Projektet i stort, handlade om att ge arbetsgrupperna mer inflytande. Genom att göra dem 

medvetna om sina egna möjligheter att vara delaktiga i utveckling och förändring, skulle detta 

bidra till en bättre arbetsmiljö. De olika arbetsgrupperna fick fylla i enkäter som berör olika 

områden, exempelvis arbetslust. Svaren fick sedan ligga till grund för de samtal som sedan 

gjordes mellan arbetstagare och närmaste chef. Det negativa som kom fram i arbetsgruppen 

blev på så vis synbart. Därefter diskuterade Chefen och arbetsgruppen sig fram till olika 

lösningar för att kunna eliminera dessa problem på arbetsplatsen. Ansvariga för hälsoprojektet 

ansåg att de flesta lösningarna fanns ute i varje arbetslag, så därför får arbetstagarna själva 

fatta beslut som rör dem, inte som tidigare när lösningarna kom från arbetsledningen.  

 

Varje arbetsgrupp inom förvaltningen har en så kallad vägledare som utbildats för att driva på 

utvecklingsarbetet. Vägledaren samarbetar med de anställda i projektet och kan på så vis få 

stöd/handledning därifrån. Det handlar om att utveckla ett arbetssätt för att medvetandegöra 

de anställdas egna möjligheter till att vara med och påverka. Förändringsarbetet förankrades 

genom att alla görs delaktiga samt att någon i ens egen arbetsgrupp finns med som vägledare.  

 

Deltagarna i projektet har gått tre olika utbildningar; Ekonomi, Human Dynamic och Dialog. I 

ekonomiutbildningen har man fått lära sig om förvaltningens ekonomi. Humen Dynamic 

handlar om människornas olika grundmönster. Här ska arbetstagarna få en förståelse om att 

människor är olika och beter sig på olika sätt. Dialogen går ut på vikten av att kommunicera 

för att få en ökad förståelse av varandra. Genom att personalen fått kunskaper både om 

förvaltningens ekonomi och människors olika sätt att vara och kommunicera resulterar detta 

till en ökad förståelse för förvaltningen och dess arbetstagare. När det gäller friskvården i 

projektet, erbjöd förvaltningen motionskort till arbetstagarna på ortens gym och badhus. 

Personalen fick nyttja korten två gånger i veckan. Här var det fullt legitimt för arbetstagarna 

att nyttja friskvårdstimmen för ett motionspass. De andra passet fick de lägga på sin fritid. 

Förbindelsen för att nyttja korten var att utföra kontinuerliga konditionstester.  
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När det gäller uppslutningen av personal så har de varit hög, nästan 50% av de anställda 

ställde upp på friskvårdssatsningen. 

 

3.2 Teorier 

De teorier som ligger till grund för denna uppsats är Max Webers (1983:XXVII) teori om 

social handling. Argumentet varför denna teori ska användas grundas på att undersökningen 

handlar på vilka sociala faktorer som påverkar politiker och arbetsledningens handling när det 

gäller de anställdas friskvård. Studien omfattar även vilka sociala faktorer som styr 

handlingen när det gäller att arbetstagarnas deltar respektive  avstår från förvaltningens 

friskvårdssatsning. Med hjälp av denna teori så förklaras varför personerna handlar som de 

gör.  

 

Ulrick Becks (1986:117) teori om individualiseringen känns väldigt relevant att ta med i 

denna uppsats. Beck anser att stora samhälleliga problem förvandlas till egen skuld, att 

problem i systemet förvandlas till personligt misslyckande. Dagens samhälle tvingar 

människorna till att hela tiden reflektera över sina handlingar och kunna ansvara för sig själv 

som individ. Med denna teori avses att undersöka om friskvården inom organisationen ses 

som ett individ eller organisationsproblem. 

 

Göran Ahrnes (1999: 13) organisationsteori behandlar relationen mellan människan och 

organisationen och är därför viktig att ta med i uppsatsen. På grund av att undersökningen tar 

plats på förvaltning som ingår i en kommunal organisation. Med hjälp av denna teori besvaras 

varför människorna inom organisationen handlar som de gör när det gäller friskvårdsarbetet. 

 

När det gäller att implementera ett nytt förhållningssätt, eller att åstadkomma någon typ av 

förändring inom en organisation är det väldigt viktigt att detta legitimeras från ledningens 

sida. Om detta inte blir gjort, är det svårt att införliva det nya i övriga organisationer. 

Ledarskapsteorin jag valt att ta med i uppsatsen är en svensk modell utarbetad av Garry 

Larssons (2003:44), utvecklande ledarskap. Denna teori synliggör vikten av chefens roll i 

förändringsarbete. 
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3.2.1 Max Weber – sociala handlingen 

För Weber innebar begreppet social handling en handling som står i relation till andra 

människors handlingar. Speciellt viktigt i detta sammanhang är aktörernas handlingsinriktning 

på andra förväntningar på ett visst beteende från aktörens sida, det vill säga förväntningar om 

att man i sina handlingar följer de socialt accepterande normerna för legitimitet och 

giltighet.24  

 

Weber beskriver att det finns fyra olika slag av social handling: Målrationell handling, 

Värderationell handling, Affektuell handling och Traditionell handling. De olika 

handlingstyperna kan kopplas samman med olika maktformer och med tillhörande legitimitets 

och giltighetskriterier. I förväntningsbegreppet låter Weber handlingstyperna få vara 

bestämmande för vilka maktformer som utvecklas. En social situation rymmer vissa 

möjligheter och förväntningar på att någon ska göra sin plikt, följa lagen eller rätta sig efter en 

befallning – allt grundat på samhällets olika kriterier för legitimitet och giltighet. Att ha makt 

definieras därmed som sannolikheten för att ens befallningar blir åtlydda. Maktformen måste 

således stämma överens med hanlingstypen för att känslan av legitimitet ska kunna uppnås.25 

 

De fyra handlingstyperna beskrivs följande: 

• Målrationell handling – Handlingen är inriktad mot bestämda mål. Aktören befinner sig i 

en valsituation, där han eller hon rationellt överblickar situationen för att bedöma de olika 

alternativen. Personen i fråga har vissa preferenser (det vill säga mål för sitt handlande) 

och använder sig av de handlingsalternativ som på bästa sätt leder till målet.26 

• Värderationell handling - Handlingar som relaterar sig till grundläggande värden och 

därför inte tar några andra hänsyn. Sådana kan vara pliktuppfyllelse, ära och fosterland. 

Exempel: Kaptenen som följer sin sjunkande fartyg av plikt eller soldaten som frivilligt 

går i döden för fosterlandet. Deras handlingar är rationella i den mening att aktören genom 

sitt handlande tror sig förverkliga sina ideal eller att handlingarna är konsekvenser av 

deras ideal. Handlingarna är en följd av bud eller krav som enligt aktörens uppfattning är 

riktade mot denne.27 

                                                           
24 Nygaard, T. (1996) s.53 
25 Nygaard, T. (52) ff. 
26 Nygaard, T. (1996)s.53 
27 Weber, M. (1983)förord s..XXXI 



 

 24 

• Affektuell handling – Handlingen är en form av social orientering som kännetecknas av 

emotionella tillstånd hos aktören. Man handlar utifrån impulser och känslor utan att snegla 

åt konventioner, principer eller alternativa handlingssätt.28 

• Traditionell handling – Handlingen är orienterad mot sociala legitimitets och 

giltighetskriterier som kännetecknas av tillvänjning, lång erfarenhet och övning. Man gör 

något för att det hör till vardagens rutiner eller för att andra gör så. Handlingarna är 

normstyrda, men inte målstyrda.29 

 

Dessa handlingar strukturerar Weber upp till rationell handling och icke rationell handling. 

Enligt Weber (1986:XXX) är en handling rationell, om den dels är orienterad efter ett 

medvetet och entydigt formulerat mål eller värde, dels nyttja de medel som enligt erfarenhet 

bäst leder till förverkligandet av målet eller värdet. Viktigt att förstå är att rationalitet 

definieras i termer av aktörens kunskap och inte i termer av observatörens kunskap. Alltså kan 

en handling kan vara rationellt för aktören, även om observatören anser att medlet kan vara 

olämpligt på grund av aktörens bristfällig kunskap. 

 

Dessa idelatyper för socialt handlande konstruerade Weber för att på så sätt förstå meningen 

med en individs handlande och därigenom förklara orsakerna till dess förlopp och verkningar. 

Weber (1986:XXVIII) beskriver att förutsättningen för att en handling eller ett skeende skall 

förstås är att den har en mening, och då vi fattat meningen får vi förståendet som ett resultat. 

Däremot finns en skillnad mellan till exempel om beteendet är meningsfullt eller om beteendet 

saknar mening. Förklaringen till detta enligt Weber, är om aktören har något syfte eller motiv 

för sitt beteende eller ej. Något som kan komplicera det hela är om aktören tar miste på sina 

medvetna motiv, eller han kan ha omedvetna motiv, eller dennes beteende kan vara resultat av 

konflikt mellan olika motiv. Då kan hans beteende bli ofattbart för andra, oavsett vad som är 

motivet, därför att meningen tolkas utifrån den situation i vilket det sker. Vissa beteenden 

karakteriseras som konstiga och helt utan mening, trots att aktören har motiv för dem. 

Meningen blir olika för aktören och betraktaren. 

 

Weber (1986:xxx) anser också att en handling kan peka framåt och förpliktar aktören för ett 

framtida beteende.  

                                                           
28 Nygaard, T. (1996) s.52 
29 Ibid s.52 
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Till exempel då jag röstar lägger jag en röst på ett visst parti vid ett riksdagsval, så har jag ett 

syfte med det och förpliktar mig att acceptera resultatet av mitt beteenden. Det finns också en 

skillnad på en mening som kan förstås direkt eller något som måste förklaras. Till exempel vi 

förstår direkt meningen i ett beteende när vi ser någon hugga ved eller öppna en dörr.  

 

Vi kan också förstå direkt genom inlevelse och känslomässigt vissa uttryck för känslor till 

exempel hat och glädje. Vid förklarande förstående förstår vi meningen i termer av motiv eller 

syften: varför något sker, vad som får någon att utföra handlingen just då och under dessa 

omständigheter. Handlingen ingår då i ett större, för oss förståeligt, meningssammanhang. 

Situationen, som vi lärt oss att tolka den, ger en viss mening åt handlandet i termer av motiv, 

syften eller framtida beteenden. Man öppnar dörren (rent fysiskt beteende) för att gå ut eller 

släppa ut hunden. En blinkning från en kamrat kan vara orsakat av att hon fått skräp i ögat 

(rent reflexbeteende utan mening) eller att den kan ha en mening t ex om hon vill varna något 

att inte avslöja en hemlighet. Att på detta sätt förstå motivet är också för oss en förklaring av 

händelseförloppet.30 

 

Weber (1986:XXVII) beskriver begreppet sociala relationer. Enligt honom betyder detta flera 

individers handlande. Att dessa handlingar är inblandade med hänsyn till sitt meningsinnehåll 

beaktar de andras handlande och orienterar sitt handlande därefter. Bara för att individerna har 

ett visst mått av ömsesidig orientering i varandras handlingar betyder det inte att de inlägger 

samma mening i sin sociala relation eller orienterar sina attityder efter den andra partens 

attityder. Exempelvis om två individer ingår ett avtal med varandra kan de ha olika 

värderingar för avtalet. Det är ändå frågan om en ömsesidig orientering såtillvida som aktören 

förutsätter, kanske helt eller delvis felaktigt, en viss attityd mot sig från den andra partens 

sida. Utifrån dessa förväntningar orienterar han sitt eget handlande, vilket kan ha och för det 

mesta har konsekvenser för handlingsförloppet och för relationens utformning. 

 

Skillnaden mellan bruk och sedvänja kan beskrivas på följande sätt, om en viss social 

handling sker regelbundet benämns den som bruk. Om en handling praktiseras på grund av 

lång vana går handlingen över från bruk till att kallas för sedvänja. En sedvänja är något som 

aktörerna följer frivilligt kanske på grund av bekvämlighet eller att man helt enkelt aldrig 

reflekterat över just denna handling.  

                                                           
30 Weber, M. (1983) förord s. XXVIII ff. 
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Man förväntar sig att övriga medlemmar i gruppen följer de outtalade regler av samma skäl 

som en själv. Bryter man en sedvänja så finns inga yttre sanktioner och därav är sedvänjan 

inte giltig på samma sätt som en rättsregel.31 

 

Begreppet legitim ordning beskrivs genom att förklara att en social handling och en social 

relation kan vara styrd av aktörernas föreställningar om legitim ordning. Man pratar om 

ordningens giltighet. En ordnings giltighet avser mer än endast existensen av likformighet i 

det sociala handlandet, orsakad av sedvänja eller egenintresse. Till exempel en försäljare 

besöker sina kunder vissa dagar i månaden så är detta antingen av gammal vana eller en följd 

av dennes egenintresse. En ordning som upprätthålls av endast målrationella motiv är i 

allmänhet mycket mer labil än en ordning som upprätthålls av sedvänja.32 

 

Weber ansåg att det uppstår en spänning mellan den yttre rationaliteten som ligger till grund 

för handlingarna i samhället och den inre moraliska grundattityd som styr valet av handlingar. 

Samhällsutvecklingen under Webers tid kännetecknas till en mer genomrationaliserande 

industrisamhälle. Försvagningen av de religiösa institutionerna, tillsammans med etikens och 

moralens fortsatta existens som grundpelare för den enskildes relationer till sina 

medmänniskor, skapar en oförenlig motsättning mellan ”är” och ”bör” mellan realitet och 

ideal.33 

 

3.2.2 Ulrich Beck – Individualiseringsteori 

Ulrich Beck (1986:208) beskriver i sin teori att individualiseringen är något som förekommit i 

människornas historia tidigare än mitten av 1900-talet. Han nämner exempel på 

individualiserade livsstilar och livssituationer i renässansen, i medeltidens höviska kultur, i 

protestantismens inre askes, i böndernas befrielse från livegenskap samt under 1800- och 

1900-talets när familjebanden börjar lösas upp och när människan börjar sin inflyttning från 

landsbygden in till städerna.  

 

Beck (1986:208) anser att moderniseringen leder till centraliserad statsmakt, 

kapitalkoncentration och ett allt finmaskigare nät av arbetsfördelning och marknadsrelationer.  

                                                           
31 Ibid 
32 Ibid 
33 Nygaard, T. (1996) s.45 
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Men moderniseringen leder också till en tredubbel individualisering som han nämner har tre 

moment; frigivning/frigörelse, en förlorad stabilitet och en reintegration. Beck beskriver det 

första momentet, människors frigivning/frigörelse ur historiskt förutbestämda sociala former 

och bindningar i form av traditionella makt och försörjningskontexter. Den andra momentet 

avser människans förlorade traditionella trygghet när det kommer att veta hur man ska handla 

och vad gäller tron och de vägledande normerna. Det sista momentet förklarar Beck, att i och 

med att människorna förlorar sina gamla bindningar så binder de upp till en ny typ av social 

tillhörighet. Beck väljer också att dela upp denna modell i två dimensioner, den objektiva, 

livssituationer och det subjektiva, medvetandet där identitet och personlighetsutveckling 

ingår. 

 

Ett vanligt missförstånd när det gäller individualiseringen anser författaren vara att man 

likställer begreppet med personlighetsutveckling, som är detsamma som unikhet, som i sin tur 

är detsamma som frigörelse. Beck anser att individualisering har setts som en sociologisk,  

samhällshistorisk kategori som står i en forskningstradition kring livssituationer och 

levnadslopp som vet att skilja mellan det som sker med människan och det sätt varpå hon 

genom sina handlingar och i sitt medvetande handskas med detta. Det centrala blir enligt Beck 

att förstå indivduliseringen som en förändring av levnadssituationer och levnadsmönster.34 

 

Beck (1986:211) tar upp att det finns olika faktorer som har genererat till människors 

frigivning ur de traditionella levnadsformerna. Han nämner frigörelsen av den sociala 

klasstrukturen, familjen, en frigörelse i förhållandet till arbetet och företaget samt en 

förändring när det gäller nya flexibla och varierande formar av undersysselsättning. Beck 

förklarar frigörelsen av den sociala klasstrukturen med att människorna idag inte är låsta att 

vara kvar i sin sociala klass. Människan kan med hjälp av utbildning, ökade inkomster och 

arbetslagstiftning påverka sin social klass. När det gäller familjestrukturen så har det skett 

stora förändringar i och med kvinnans förändrade situation. Kvinnorna är inte längre beroende 

av männen för sin försörjning. Därmed drivs hela den struktur av bindningar och försörjning 

enligt den traditionella familjen som är uppbyggd till individualisering.  

 

 

 

                                                           
34 Beck, U. (2000) s.209 
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När det gäller förhållandet till arbetet och företaget nämner Beck (1986:230) den flexiblare 

arbetstiden och decentraliseringen av platsen för arbetet. Detta leder till den sista faktorn, 

nämligen en flexiblare och en varierande form av undersysselsättning. Här menar Beck att 

undersysselsättningen bygger på att dagens människor arbetar under perioder när jobben finns 

till exempel projektanställningar.  

 

Det har skett en övergång från ett enhetligt industrisamhälleligt system för ett av företagen 

organiserat livslångt heltidsarbete – med arbetslöshet som det radikala, motsatta alternativet – 

till ett riskfyllt system av flexibel, varierad och decentraliserad undersysselssättning, som 

emellertid kanske inte längre har problem med arbetslösheten. I detta system är arbetslösheten 

integrerad i sysselsättningssystemet i skepnad av olika former av undersysselsättning. Den har 

därmed också ersatts av en generell otrygghet på arbetsmarknaden som var okänd i 

industrisamhällets gamla enhetlig system för full sysselsättning. 

 

Beck (1986:212) förklarar i tre teser, vilka typer av social tillhörighet och kontroll som hänger 

samman med dessa nya individuella situationer. 

1. Konsekvenser. Familjen som näst sista sammanhang i livet som förenar personer ur olika 

generationer och av olika kön faller sönder, och individen blir den som inom och utanför 

familjen tryggar sin försörjning via marknaden och planerar samt organiserar sitt liv. 

2. Standardiseringen. Den individuella situationen som uppstår är helt igenom beroende av 

marknaden, pengar, lagen, rörlighet, utbildning och så vidare. Människorna frigörs först 

och sedan återförs till marknadssamhället genom sådant som utbildning, lagstiftning och 

förvetenskapligande. 

3. Att individualiseringen, institutionaliseringen och standardiseringen sker samtidigt räcker 

inte för att förklara de individuella situationer som uppstår. De uppvisar nämligen en ny 

sida. De innefattar såväl de privata sfären som de offentliga sfären. Människors frihet från 

institutionerna är en illusion, eftersom man i de individuella levnadsloppen fortfarande är 

beroende av dem. De fria individerna blir beroende av arbetsmarknaden och blir därför 

också beroende av utbildning, konsumtion, reglering i sociallagstiftningen, 

trafikplanering, varuutbud. De blir beroende av möjligheter och trender inom den 

medicinska, psykologiska och pedagogiska rådgivningen och vården.  
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Allt detta pekar på den institutionsberoende kontrollstrukutren i de individuella situationerna. 

Individualiseirngen blir den mest avancerade formen av församhälleligande, beroende av 

marknad, lagar, utbildning etcetera. 

 

Beck (1986:214) poängterar att klasskillnaderna och familjebanden inte utplånas helt under 

individualiseringsprocessenas gång, utan träder snarare tillbaka för den individuella 

livsplanens nya centrum. Hon slipper visserligen ut ur de traditionella bindningar och 

försörjningsrelationer, men byter dem bara mot de krav som ställs på arbetsmarknaden och i 

en tillvaro som konsument, med den standardisering och de kontroller som det medför. Beck 

ser även att människors liv kommer att präglas av institutionerna. Han ger exempel på att om 

minimiåldern för en daghemsplats höjs blir det till exempel svårare eller omöjligt för 

kvinnorna att förena plikterna som mamma med dem som yrkeskvinna. Genom att sänka 

pensionsåldern förlängs den sociala ålderdomen för en hel generation. Samtidigt omfördelas 

arbetet till den unga generationen. 

 

Genom denna individualiseringsprocess blir livet för människorna självreflexivt, det sociala 

förutbestämda levnadsloppet förvandlas till ett liv som man själv skapar. Beslut rörande 

utbildning, yrke, arbetsplats, bostadsort, äktenskapsplaner, antal barn och så vidare, måste 

man fatta. Människan måste ta konsekvenser av sina egna fattade och inte fattade beslut. 

Människan måste i detta samhälle lära sig att betrakta sig själv som centrum för sina 

handlingar. Människan måste aktivt fatta och ta de rätta besluten så att hon får ett så bra liv 

som möjligt. Under dessa förutsättningar måste samhället hanteras som en variabel bland 

andra. Bristen på till exempel utbildningsmöjligheter är säker ett problem som drabbar alla, 

men vad innebär det när jag skall avgöra mitt eget öde. Genom att sätta upp kreativa åtgärder 

avpassade för de egna handlingarna kan man motarbeta de allmänna hindren.  

 

Det krävs enligt Beck en aktiv handligsmodell i vardagslivet som sätter jaget i centrum. För 

den enskilda människan är de institutionella förutsättningar som styr hennes liv inte längre 

bara skeenden och omständigheter som drabbar henne, utan också konsekvenser av beslut 

som hon själv har tagit, och hon måste se och bearbeta dessa just som sådana.  
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Detta relaterar till att förr kunde människan skylla misslyckande på ödets lag eller Guds straff, 

idag uppfattas misslyckande som personliga misslyckande.35 

 

3.2.3 Göran Ahrne – Organisationsteorier 

Ahrne (1999:13) anser att organisationer består av utbytbara människor. Med det menar han 

att organisationen alltid finns kvar medan människorna som verkar där, kommer och går. De 

människorna som tillhör en organisation kan göra det genom anställning eller ett medlemskap. 

Inträdet i organisationen innebär då ett åtagande för dessa människor. Åtagande kan vara i 

form av att människorna lovar att komma tillbaka, att komma i tid till jobbet samt göra vissa 

saker. Författaren menar att när människorna ansluter sig till en organisation, genom en 

anställning så ger de upp kontrollen av en del av sina handlingar. Här anser han att människan 

får fördelar genom sitt medlemskap som till exempel lön, befogenheter och man får tillfälle 

att pröva på saker man aldrig skulle fått göra om man inte var medlem.  

 

Ahrne (1999:16) beskriver att grunden i all organisering är en auktoritetsrelation. Med det 

menar han att medlemmarna i organisationen lovar att följa gemensamt fattade beslut, 

medlemmarna har en exklusiv tillhörighet.  

 

Detta beror på att medlemmarna har några gemensamma intressen och är då angelägna om att 

organisationen fungerar. För att detta skall ske måste man  samarbeta, ställa krav, och 

kontrollera varandra. 

 

När organisationer gör saker är det alltid människorna som agerar. Organisationer har regler 

och resurser, men kan varken tala eller flytta sig. När människor i organisationen gör saker är 

det ändå inte helt och hållet deras egna handlingar. Här menar författaren att människorna 

handlar på organisationens vägnar eller på uppdrag av organisationen. Människan bär ju på 

sig sin ryggsäck med sina erfarenheter och sina tankar. Organisationen i sin tur kräver ett visst 

agerande av sina medlemmar. Därför blir det en spänning mellan människans handling och 

hur organisationen vill att hon ska handla. Ahrne (1999:17) nämner ordet kentuarer, delvis 

människor och delvis organisationer. Han förklarar det med att den som utför handlingen är 

en mänsklig individ, men handlingen är ändå organisatorisk.  

 

                                                           
35 Bedk, U. (1986) s. 218 
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Och handlingens effekter är beroende av att den koordineras med andra 

organisationsmedlemmars handlingar. 

 

När människor handlar på en organisations vägnar kan de bara i begränsad utsträckning själva 

bestämma vad de ska göra. För att få igenom att beslut så måste de kanske förankra det hos 

många människor inom organisationen, till exempel chefen, arbetsgruppen eller ledningen. 

Ahrne (1999:18) nämner idealbilden av mänsklig interaktion som en dialog mellan två 

personer som lyssnar på varandra. Denna situation är inte särskilt vanlig inom 

organisationerna, människorna är i regel upptagna och beroende.  

 

Ahrne (1999:20) anser att människors handlingar silas genom ett organisatoriskt filter, som 

utgörs av de positioner som människor har i organisationerna. Medlemmarnas handlingar 

inom en organisation förvandlas till sociala processer. Det är genom samordning av flera 

människors handlingar som organisationer får sin kraft och framstår som aktörer. 

Samhällsprocesser sker genom individers handlingar, men det är först och främst de 

handlingar som sker på organisationernas vägnar som ökar och samordnas. Däremot 

försvinner människornas egna personliga tankar och känslor försvinner på vägen. Dessa 

positioner är utformade så att endast de planerade handlingarna förs vidare och samordnas 

med de andras handlingar.  

 

Det är filtreringen som möjliggör samordningen. Sådana filter är de regler som en tjänsteman 

har att rätta sig efter i sitt arbete i organisationer. De koordinerade handlingarna kan utåt sett 

framstå som mer samordnade än vad de egentligen är. Personer som inte tillhör 

organisationen kan uppfatta de som en enda aktör, men ju närmare betraktaren kommer desto 

mer osammanhängande tycks verksamheten vara.36 

 

Det är också viktigt anser Ahrne (1999:21) när vi ska förstå och analysera en organisation så 

måste vi också se till även de icke-organiserade delarna av handlingarna. Inom vissa 

organisationer kan medlemmarna mer och mer börja identifiera sig med sin organisatoriska 

position, detta genererar till att medlemmen blir översocialiserad i organisationen.  

 

 

                                                           
36 Ahrne, G. (1999) s.20 
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Dessa medlemmar innehar oftast en mellanställning inom organisationen, och vill så mycket 

som möjligt leva upp till de krav och förväntningar som den ställer på dem. Det är dock sällan 

som medlemmarna helt uppslukas av en organisation. Man måste hitta en balans där 

medlemmarna följer organisationens önskemål men samtidigt också ger individen utrymme 

till egen kreativitet. 

 

I en organisation är människor beroende av varandra. För att en person i organisationen ska få 

någon betydelse, krävs att också andra gör vad de har åtagit sig. Ahrne (1999:25) anser att 

man inte bara kan förlita sig på att människorna är motiverad och intresserade, utan här krävs 

också en kontroll. Han anser att en av anledningen till att många organisationer inte fungerar 

så väl, är just problem med att upprätthålla kontrollen. En god kontroll förutsätter att det finns 

möjligheter till övervakning, det vill säga att man kan mäta och värdera vad och hur folk gör 

saker. Sedan krävs sanktioner det vill säga belöningar eller bestraffningar.  

 

Kontroll anser författaren lika gärna kan handla om att belöna goda prestationer som att 

bestraffa eller hindra dåliga prestationer. Kontrollen i organisationen gäller i första hand 

individuella prestationer och vad individuella medlemmar gör. Han medger att i komplexa 

organisationer blir kontrollen allt svårare att genomföra. Organisationer ser olika ut och de 

som är medlemmar i en och samma organisation har även olika förutsättningar för sin 

medverkan och olika intressen och makt. Olika former för tillhörighet ger olika innebörd i 

relationen till organisationen och de andra medverkande. 

 

Ahrne (1999:27) anser att en organisation kan ha flera mål med sin verksamhet. Det är 

koordineringen av handlingar som ger möjligheter att uppfylla organisationens mål och syften 

och genom dessa handlingar ackumuleras kollektiva resurser. Det finns olika typer av 

kollektiva resurser till exempel pengar, varor eller kunskaper. Kollektiva resurser skiljer sig 

från offentliga resurser genom att de är av den omfattningen att det är svårt för enskilda 

människor att själva skaffa och behålla dem. Organisering handlar mycket om kontinuitet, om 

att bygga upp en tillgång med resurser, både materiella och mänskliga. Här är det stabilitet 

och inte flexibilitet som är det primära. Författaren anser att många klagar över att 

organisationerna är så tröga men det är ju det som är poängen med organisationer, de ska vara 

tröga. De ska förvalta resurser som ska finnas kvar för att kunna användas av medlemmarna.  
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När det gäller inflytande beskriver Ahrne (1999:34) det som att organisationen kan vara 

beroende av vissa enskilda medlemmar. Ju mer beroende en organisation är av en viss person 

desto större krav kan den personen ställa på organisationen och de andra medlemmarna ifråga 

om lön, arbetsuppgifter och övriga förhållanden. 

 

3.2.4 Garry Larsson & Kjell Kallenberg - Ledarskapsteori 

När det gäller att driva igenom friskvårdsarbetet inom en organisation så behövs ett ledarskap 

som inte bara välvilligt talar om betydelsen av god hälsa utan ett ledarskap som även styr mot 

målet god hälsa.37 

 

Enligt Larsson & Kallenberg (2003:43) så har utvecklingen inom ledarskapsområdet under 

1990-talet starkt påverkats av den riktning som på engelska kallas transformational 

leadership. Termen kan vara svår att översätta. Författaren hänvisar till ordböckerna som 

översätter transformation med förvandling, omvandling, ombildning, omgestaltning och total 

förändring. Dessa benämningar anser Larsson inte passar in på begreppet utan har då utformat 

en egen svensk modell, utvecklande ledarskap. 

  

Den utvecklande ledarskapet har tre kännetecken 

• det utmärks av föredömligt handlande 

• det karaktäriseras av personlig omtanke 

• det är inspirerande 

 

Föredöme 

Det utvecklande ledarskapet är ett mentalt förhållningssätt och därmed relaterat beteende. 

Aspekten förhållningssätt är särskilt giltig när vi talar om faktorn föredöme. Här beskriver 

författaren att begreppet föredöme kan delas in i tre delfaktorer. Den första benämns 

värdegrund och innefattar beteenden som ger uttryck för humanistiska värderingar och att 

man ställer höga krav på etik och moral men även lojalitet. Exempel på föredömligt 

handlande vad gäller värdegrund är att vara rättfram och rakryggad, att inte vända kappan 

efter vinden. Den andra delfaktor, förebild, kännetecknas av ord och handling som talar 

samma språk. En ledare som säger A men sedan gör B blir ingen positiv förebild för sina 

medarbetare.  

                                                           
37 Menckel, E. & Österblom, L. (2000) s.10 
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Den tredje delfaktorn, ansvar, innebär att man tar ansvar för att lösa organisationens uppgift, 

som gynnar både medarbetarna och den egna organisationens bästa. Delfaktorn innebär också 

att man som chef tar på sig det fulla ansvaret för det som misslyckas och generöst delar med 

sig av ansvaret som går bra. Författarna anser att ledare som agerar som ett föredöme vinner 

omgivningens gillande och respekt. Ledarens handlingar präglas av tillit och skapar tillit hos 

medarbetarna.38 

 

Personlig omtanke 

När det gäller den personliga omtanken så kan man enligt författarna dela upp detta begrepp i 

två delfaktorer, ge stöd och att konfrontera. Att ge stöd innefattar det känslomässigt men även 

praktiskt stöd i form av hjälp, handledning eller utbildning. En förutsättning enligt författarna 

är att chefen intresserar sig för var och en av sina medarbetare såväl i arbete som privat. När 

det gäller att kunna konfrontera medarbetarna så gäller det att vara tydlig och rak på ett bra 

sätt.  

 

Det är viktigt att chefen agerar konstruktivt när denne konfronterar en medarbetare som gjort 

dåliga insatser. Viktigt är att chefen talar kritiskt direkt till en medarbetare än att tala kritiskt 

om denne med andra. Tydligheten gäller även efter positiva insatser.39 

 

Inspiration och motivation 

En ledare kan vara inspirerande för sina medarbetare på olika sätt. En stark personlig 

utstrålning (karisma) är inte nödvändig men kan vara en hjälp. En tystlåten och tillbakadragen 

person kan inspirera andra genom handlingar som entusiasmerar. Även detta begrepp väljer 

författarna att dela upp i två delar, uppmuntra delaktighet och uppmuntra kreativitet.  

 

När det gäller uppmuntra delaktighet så kan det handla om att få medarbetare engagerade, att 

formulera långsiktiga mål som är tilltalande, att låta medarbetare få ett långtgående ansvar. 

När en chef ska uppmuntra medarbetarna till kreativitet så handlar det mycket om att låta 

medarbetarna komma med nya idéer, att man utmanar genom att ifrågasätta den gällande 

ordningen.40 

 

                                                           
38 Larsson, G. & Kallenberg, K. (2003) s.44 
39 Larsson, G. & Kallenberg, K. (2003) s.45 
40 Larsson, G. & Kallenberg, K. (2003) s.45 
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4. RESULTAT 
 
Detta resultatavsnitt inleds med att beskriva hur dagens friskvårdssatsning ser ut i 

förvaltningen samt presentera de sociala faktorerna som styr handlingen när det gäller 

friskvård från respektive undersökningsgrupp: 

• Politiker och arbetsledningen 

• Vårdare och Administratörer 

 

Slutligen redovisas om det finns någon överensstämmelse dels mellan arbetstagargrupperna 

men även mellan arbetstagarna kontra politiker och arbetsledningen när det gäller deras 

handling till friskvården. 

 

Vissa informanters påstående belys med hjälp av citat för att därigenom förtydliga dennes 

inställning till friskvården. Rubriker har valts för varje tema som synliggör det 

sammanfattande resultatet utifrån vad informanterna har sagt. 

 

Ett antagande var att inom förvaltningen, som deltagit i ett hälsoprojekt under tre års tid, 

skulle det säkert finnas många aktivt friskvårdande medarbetare. Genom projektet skulle man 

ha en förståelse men även kunskaper som skulle relaterar till ett aktivt handlande när det 

gäller friskvårdsaktiviteter. På så vis skulle undersökningen baseras på de sociala faktorer som 

påverkade att man nyttjade friskvårdstimmen och motionskortet på arbetsplatsen. 

 

Tyvärr visade intervjumaterialet direkta motsatsen. Av de vårdare och administratörer som 

deltog i undersökningen, utnyttjade ingen friskvårdstimmen i dagsläget, däremot nyttjades 

motionskortet från vardera arbetsgrupp regelbundet. När det gäller politiker och 

arbetsledningen så fanns det en frustration bland dessa. De ansåg att friskvård var viktigt men 

hade svårt att få det att fungera rent praktiskt på förvaltningen. Informanternas engagemang i 

hälsoprojektet var inte särskilt stort. Från vårdare och administratörernas sida ansåg dessa att 

hälsoprojekt mest handlade om att fylla i olika enkäter. Politiker och arbetsledningen var inte 

heller så väl insatt i projektet, en av anledningarna kan vara att samtliga var relativt 

nyanställda på sina befattningar. 
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På grund av att ingen utnyttjade friskvårdstimmen samt ett endast ett fåtal nyttjade 

motionskortet så fick detta antagande förkastas och istället fokuserades kring de sociala 

faktorerna till varför arbetstagarna inte deltar i friskvårdssatsningen inom denna förvaltning. 

 
4.1 Friskvårdssatsningarna inom förvaltningen 

Organisationen fick ett politiskt uppdrag att analysera och upprätta en åtgärdsplan när det 

gäller sjukfrånvaron bland personalen. Sjukfrånvaron hade under nittiotalet ökat väldigt 

mycket och man ville därför få kontroll över situationen. I samband med detta arbete 

upptäcktes att man behövde upprätta en hälsopolicy, och det är från denna policy allt 

hälsoarbete i organisationen har sin utgångspunkt. I policyn framgår det att varje förvaltning 

ska starta upp ett hälsofrämjande arbete. Man anställde även en person som hade en 

samordnande funktion när det gäller hälsoarbetet inom organisationen. Personen i fråga skulle 

vara ett stöd och en hjälp till samtliga förvaltningar inom dessa frågor. 

 

Den friskvård som finns nu inom förvaltningen är behovstyrd. Med det menas att varje 

förvaltning själv får ta reda på vilka behov som finns och därefter sätta in rätt insatser och 

åtgärder. I dagsläget har alla förvaltningar satt igång med hälsofrämjande arbetsinsatser. Den 

förvaltning som ligger till grund för denna undersökning, har även deltagit i ett hälsoprojekt, 

där ett av arbetena var att utveckla förvaltningens friskvård.  

 

När det gäller förvaltningens friskvårdsinsatser så kan dessa beskrivas dels som en 

friskvårdstimme under betald arbetstid och dels som motionskort på ortens bad och gym 

anläggning. Personalen på personalkontoret har också tillgång till en helkroppsmassage tio 

gånger per år. Friskvårdstimmen har funnits i organisationen sedan i början av 90-talet. De 

anställda har haft möjlighet att en gång i veckan utöva fysiska aktiviteter på arbetstid. 

Hälsoprojektet gav i sin tur de anställda möjligheter att hämta ut ett kort, och kunde på så vis  

träna gratis två gånger i veckan på ortens bad eller gym anläggning. Kravet för att få hämta ut 

ett sådant kort var att man skulle vara tillsvidareanställd eller en vikarie med månadslön samt 

att man kontinuerligt gjorde konditionstester. 

 

Riktlinjerna för hela organisationens friskvård fastställdes 1990 och reviderades 1997. Här 

beskrivs friskvården vara motion av enklare slag som alla kan delta i.  
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Riksförsäkringsverket beskriver dels vad som räknas till motion och dels vad som är lämpligt 

att ingå som friskvård vilket är följande:  

• Verksamhetens behov styr om friskvården kan tas ut – man kan ej spara friskvårdstimmen 

till annat tillfälle. 

• Fysisk aktivitet. 

• Får ej ligga i slutet eller i början av arbetspasset – arbetstidsförkortning. 

• Får ej medföra någon extra kostnad. 

• Gäller all tillsvidare anställd personal och långtidsvikarier. 

• Skattefri motionsform, kommunen får göra avdrag för motionsförmån för de anställda. 

 

4.2 Varför vill politiker och arbetsledningen att personalen ska delta i 

friskvårdsarbetet? 
Inledningen i detta  kapitel tar upp vad informanterna lägger in för betydelse i följande 

begrepp: friskvård, hälsa, välbefinnande och arbetstrivsel. Under intervjusituationen har några 

av informanterna uttryckt att det var väldigt intressant att själv få möjlighet att göra sin egen 

definition av dessa begrepp.  

 
Friskvård 

När det gäller begreppet friskvård så har de flesta av politiker och arbetsledningen svarat att 

friskvård betyder att ta hand om sig själv både fysiskt och psykiskt. En från arbetsledningen 

uttryckte sig så här ”jag skulle plocka upp potatisen och kom ut i trädgården och bara njöt av 

luften och det här lite kalla i luften, det är friskvård!”  
 

Hälsa 

Begrepp hälsa definierade de flesta politiker och arbetsledningen att hälsa är när man mår bra 

både kroppsligt och själsligt. En informant från arbetsledningen uttryckte att ”hälsa handlar 

rätt mycket om att man mår bra som människa, som hel människa både mentalt och fysiskt 

och psykiskt”  

 

Välbefinnande 

De flesta från gruppen politiker och arbetsledning satte likhetstecken mellan välbefinnande 

och att må bra. Politikern ansåg  välbefinnande  kunde vara följande: ”Välbefinnande, det tror 

jag nog också är att kunna njuta av de små bitarna. Att känna harmoni i det lilla, inte längta 

efter det omöjliga, en tolkning av vad som gör mig gott när jag har det bra”.  
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Arbetstrivsel 

En från arbetsledningen uttryckte begreppet på följande vis ”arbetstrivsel är att försöka bli vän 

med sin arbetsplats”. De flesta informanterna från politiker och arbetsledningshåll uttryckte 

sig att arbetstrivsel var när man tyckte det var kul att gå till arbetet eller att man på 

söndagkväll tyckte det ska bli kul att gå på arbetet på måndagsmorgon. En annan från 

arbetsledningen uttryckte begreppet arbetstrivsel ”det är när man visslar på väg till jobbet och 

sjunger i korridoren!” 

 

Sociala faktorer 

När det gäller sociala faktorer, orsakerna till varför man anser att friskvården är viktig bland 

arbetstagarna inom organisationen så redovisas dessa i tre perspektiv: ett 

individualekonomiskt perspektiv, ett verksamhetsekonomiskt perspektiv och ett 

samhällsekonomiskt perspektiv 41.  

 

Ett individekonomiskt perspektiv 

Till denna kategori finns orsaker som direkt kan relateras till den enskilde individen. Orsaker 

som politiker och arbetsledningen argumenterar för och som de anser vara anledningar till 

varför arbetstagarna ska delta i organisationens friskvårdssatsning. Dessa sociala faktorer är 

följande: bättre syre upptagningsförmåga, bättre ork, både på arbetet och fritid samt få en 

gladare och piggare personal.  

 

När det gäller syreupptagningsförmågan, så anser några av informanterna från 

arbetsledningen att många anställda idag inte syresätter sig själv för den fysiska aktiviteten 

som deras arbeten kräver. Därför går många arbetstagare på en maxkapacitet under hela 

arbetspasset, vilket resulterar till att stillasittande aktiviteter är det enda dessa människor orkar 

med på sin fritid. Detta levnadssätt är inte bra rent mentalt. Man blir lätt irriterad och detta 

kan generera till att många onödiga konflikter blir svåra att lösa, både hemma och på 

arbetsplatsen. Däremot om personalen började friskvårda så leder det till en ökad 

syreupptagning som i sin tur ledde till en bättre ork både fysiskt och psykiskt. Detta kunde 

resultera till  att personalen lättare orkade och kunde hantera krissituationer.  

 

                                                           
41 begreppen kommer från en av informanterna, författaren har valt att fylla begreppen med förklaringar utifrån 
samtliga informanters beskrivningar. 
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Man förklarade att även om det förekom problem på arbetsplatsen så var arbetstagarna bättre 

rustade både mentalt och fysiskt för att bättre kunna ta tag i problemen. 

 

En av informanterna från arbetsledningen ansåg att motionsformen kunde ske på ett relativt 

enkelt sätt. Det räcker att promenera 30 minuter om dagen, som inte ens behöver vara 

sammanhållande utan man kan dela upp dem i 2*15 minuter. Samme informant påpekar att 

friskvården kan göra stora under med små medel. ”Promenera till och från jobbet i hyfsad 

tempo utan att bli sjöblöt i svett i 15 minuter så kommer du att snart märka en stor skillnad när 

det gäller din kondition”. 

 

När det gäller argumentet att friskvården skulle leda till att personalen orkar mer, motiverade 

politikern på följande vis: ”Det som är utan jämförelse viktigaste det är att få folk att orka och 

vilja gå till jobbet. Det är det viktigaste. För orkar man och vill gå till jobbet då får man andra 

plusseffekter där. Man mår bättre fysiskt, psykiskt…..och just det att få människor att orka 

och vilja vara där så är ju all friskvårdssatsning i världen värt varenda öre!”  

 

Politiker och arbetsledningen ansåg att friskvården skulle leda till att man får gladare och 

piggare arbetstagare som både mår och orkar mer. Man är samtidigt noga med att betona att 

det är inte frågan om att friskvården skulle leda till att arbetstagarna får mera krafter och på så 

vis kan man från ledningens håll suga ut dem ännu mer. Man anser att personalen måste 

vårdas lika varsamt som organisationens datorer och maskiner. Dessa är man noggrann att 

serva, smörja och underhålla så att de kan fungera år ut och år in. Detsamma gäller ju 

personalen, de måste också vårdas så att de orkar hålla den arbetstakt som organisationen 

kräver. 

 

De flesta från politiker och arbetsledningen ansåg att de hade ett ansvar att se till att de 

anställda mår bra både till kropp och själ för att de ska kunna göra ett gott arbete men även 

orka med en meningsfull fritid. En från arbetsledningen ville gå ännu ett steg i sin 

argumentation om syftet med friskvården. ” Det är inte bara det rationella, att det är viktigt 

med personalens hälsa för att de ska prestera bra, utan jag vill skapa sunda människor, de 

tillbringar trots allt en stor del av sin vakna tid på arbetsplatsen….. En värld med människor 

som mår bra blir en god värld!”.  
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En från arbetsledningen ansåg att friskvården kunde motverka till utslagningen av människor. 

Denne ansåg ifall man inte sköter sin kropp och själ så kan detta resultera i att man får olika 

typer av skador redan vid 50 år, som i värsta fall leder till en förtidspension. Sett ur just denna 

vinkel ansåg samma informant att detta skulle påverka dennes livssituation resten av livet. 

Dels har arbetstagaren en fysiskt skada samt kanske även mår psykiskt dåligt på grund av en 

försämrad ekonomi och ett förlorat socialt kontaktnät som arbetet stod för. 

 

Ett verksamhetsekonomiskt perspektiv 

Faktorer som kan relateras till verksamheten i detta intervjumaterial. Orsaker till varför 

ledningen och politiker anser att arbetstagarna bör delta i friskvårdsaktiviteter eftersom detta 

kan resultera till minskade kostnader för verksamhet. Den sociala faktorn blir färre 

sjukskrivningar bland de anställda.  

 

Omorganisering är något som ständigt förekommit inom organisationen under de senaste 

årtionden. Organisationen kan beskrivas som mager och detta begrepp kan även appliceras på 

samtliga förvaltningar. Detta blir synbart på just denna förvaltning, genom att arbetsledarna 

och cheferna har fått större ansvarsområden. Detta medför att den förr så naturliga dagliga 

kontakten mellan arbetstagare och arbetsledare har försvunnit. När inte den närmaste chefen 

finns tillgänglig, medför det att personalen själva får ta ett större ansvar samt utföra mer 

arbetsuppgifter, som egentligen tillhör chefen.  

 

Hög sjukfrånvaro och ohälsa bland personalen är tydliga signaler som arbetsledningen börjat 

uppmärksamma under senare tid. Kostnaderna för denna ohälsa bland personalen började att 

eskalera allt snabbare. Politikerna gav arbetsledningen för förvaltningen ett uppdrag att gå 

igenom samt upprätta en åtgärdsplan för de höga sjukskrivningstalen. Man upprättade även en 

friskvårdspolecy. Där utarbetade man bland annat riktlinjer för hur friskvården i 

organisationen skulle vara. Man ingick även med i ett hälsoprojekt som ett forskningsinstitut i 

södra Sverige var ansvarig för. I detta projekt arbetade bland annat förvaltningen med 

utformningen av friskvård, som resulterade till att de anställda kunde nyttja frikort på ortens 

bad och gym anläggning.  

 

När det gäller den ekonomiska satsningen som gjorts inom organisationen har det 

framkommit olika uppgifter i denna frågan.  



 

 41 

Vissa av informanterna i arbetsledningen anser inte att det tagit något politiskt beslut, om att 

det skulle ha satsats några öronmärkta pengar till friskvården. Varje förvaltning har sin egen 

ekonomiska budget. Hur mycket av dessa pengar som ska gå till friskvårdssatsningar 

bestämmer man själva. Förklaringen till detta ansåg informanten var att friskvården är 

behovstyrd, det är upp till varje förvaltning att bestämma hur friskvården ska se ut. Däremot 

på politikernivå så förklarades att de har tagit ett politiskt beslut att man ska satsa 2,5 miljoner 

kronor på friskvården inom organisationen. Detta skulle i sin tur resultera till öronmärkta till 

samtliga förvaltningar. 

 

Politiker och arbetstagare säger att friskvården är ett redskap för att förhindra eller åtminstone 

bromsa upp att människorna inom organisationen far illa i sina arbeten. Dessa anser att 

friskvård för individen, gagnar både individen själv samt är bra och nödvändig för hela 

verksamheten. Politikern uttryckte sig att ”friskvården ska ge någon form av vinst både för 

verksamheten och individen, då man satsar den här tiden på sig själv och sitt eget 

välbefinnande både på sin fysiska och mentala utveckling, så är det värde för arbetsplatsen 

och för individen”. 

 

Politiker och arbetsledningen anser sjukfrånvaron kommer att minska i och med att 

personalen får tillgång till friskvårdsaktiviter. Genom hälsoprojektet har man märkt att 

korttidsfrånvaron har sjunkit men däremot inte långtidsfrånvaron. En från arbetsledningen 

uttrycker sig ”Vi hade förhoppningar när vi gick in i projektet att sjuktalen skulle minska, 

vilket det inte har gjort när det gäller långtidsfrånvaro, däremot har det bromsat upp. Om man 

ser på trenden hur det har varit så hade de förmodligen varit högre idag men det kan man ju 

inte säga till 100%”.  

 

Politiker och arbetsledningen är överens om att det är viktigt att följa Arbetsmiljölagens 

anvisningar om att arbeta förebyggande med personalens hälsa. Däremot är de osäker om 

friskvården verkligen finns med i Arbetsmiljölagen. En från arbetsledningen säger ”Det måste 

ju vara smartare att göra saker innan folk är trasig, om man kan lägga in det i den där 

paragrafen du nämner, det vet jag inte”. En annan informant från samma grupp anser att 

friskvården inte alls tas upp i Arbetsmiljölagen. Denne förklarar är att Arbetsmiljölagen 3:2b 

bara tar upp om företagshälsovård, som mest inriktar sig på hälsokontroller, stressutbildningar 

och arbetsmiljöutbildningar. Samme informant anser att friskvården inte finns med i denna 

verksamhet. 
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Ett samhällsekonomiskt perspektiv 

Den faktorn som kan relateras till ett samhällsperspektiv har här tagits upp. Den sociala 

faktorn som passar in här, är vikten att ta sig an personalen. Att dels få behålla den personal 

man har idag, och dels att locka människor att vilja arbeta inom förvaltningen i samband med 

ett stort rekryteringsbehov inom snar framtid. 

 

Politiker och arbetsledningen anser att det är viktigt att personalens hälsa tillgodoses, att de 

som arbetar inom förvaltningen idag orkar arbeta kvar till pensionen. Detta blir särskilt viktigt 

på grund av att inom en fem - tioårs period då förvaltningen står inför ett stort 

rekryteringsbehov. Förklaringen till detta är stora pensionsavgångar i och med att 

fyrtiotalisterna lämnar arbetsmarknaden. Detta kommer troligen resultera till att det kommer 

att saknas folk inom förvaltningen som i sin tur leder till stora samhälleliga problem. Dessa 

problem blir synbart genom att förvaltningen kommer att ha stora svårigheter att tillfredsställa 

alla de behov som finns i samhället när det gäller vård, skola och omsorg. Förvaltningen 

måste även få framtida arbetstagare att välja just denna arbetsplats. Många av politiker och 

arbetsledningen ansåg att en utarbetad friskvårdssatsning kan vara betydelsefull i samband 

med rekrytering. politikern uttryckte sig så här ”Så vi har alla skäl i världen utöver enskild 

hälsa….. att verkligen seriöst jobba för att folk orkar och vill vara kvar på sina jobb”. 

 

Friskvården – motsättning mellan realitet och ideal 

Inom denna förvaltning finns det ett pågående friskvårdsarbete. Arbetstagarna har rätt, om 

verksamheten tillåter, att nyttja en timme under arbetstid till fysisk träning. Man kan även 

nyttja ett frikort på ortens bad och gymanläggning två gånger i veckan. Både politikern och 

arbetsledningen har i sina intervjuer uttalat ett starkt missnöje att friskvården idag inte fungera 

så bra som man önskade att den skulle göra. Här redovisas dessa olika hinder till att 

friskvården inte fungerar i organisationen på följande sätt: ansvaret, saknar metod och 

verktyg, stor arbetsbörda, attityder samt skilda kulturer - isolerade öar. 

 

Ansvaret 

Politiker och arbetsledningen var oeniga om vem som egentligen har ansvaret för att 

friskvårdsarbetet ska fungera. Här fanns synpunkter allt från att ansvaret låg på individen 

själv, ansvaret låg på chefen eller att det skulle varar en växelverkan mellan chefen och 

arbetstagaren. Några ansåg att politikerna skulle bära huvudansvaret när det gäller att få 

friskvården att fungera inom förvaltningen. 
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Andra ansåg att individen själv hade gjort ett eget val när denne tog anställning inom 

förvaltningen. Genom detta val, som krävde vissa förutsättningar, så ligger det på individen 

själv att göra bedömningar om denne på grund av sitt nuvarande leverne orkar fram till 

pension. Argumentet om att ansvaret låg på individen, ansåg en av informanterna berodde på 

att arbetsgivaren inte har någon helhetsbilden av arbetstagaren. Chefen ser bara arbetstagaren 

i arbetssituationen.  

 

En från arbetsledningen ansåg att man inom förvaltningen borde ta efter polisen och militären 

genom att ställa vissa fyskrav i samband med rekryteringen. Samma informant uttrycker sig 

”Ställer vi inga krav så har vi ju inte heller inget krav på rehabiliteringsansvar. Men har man 

ställt krav då skulle man indirekt ha ett större rehabiliteringsansvar, tycker jag rent etiskt och 

moraliskt”.  

 

Andra ansåg att det ska vara en växelverkan mellan chefen och den anställde. Många av 

informanterna ansåg att chefen måste förstå att personalens hälsa påverkar deras arbetsinsats. 

Samtidigt är det viktigt att arbetstagaren själv ansvarar att ta hand om sig själv. Alla ska ha 

samma möjligheter till att ta del av information och aktiviteter som finns inom förvaltningen. 

Sedan är det upp till var och en att deltaga eller inte samt själv ta konsekvenser för de val de 

gjort samt de val de indirekt gjort. En från arbetsledningen sade: ”Alla har vi en inre motor 

och den här motorn måste vi starta självmant…..Mycket handlar om motivation”.  

 

Politikern däremot ansåg att alla huvudsignaler måste komma från politiskt håll när det gäller 

att förändra något i en organisation. Politiken ska inte bara ge förutsättningarna utan de måste 

även ta ansvar att friskvården verkligen fungerar. Man kan inte lägga ansvaret på individerna, 

utan man måste skapa förutsättningar för att individen ska vilja ta ansvar. Samma informant 

ansåg att de hade varit tydliga med signalerna ut i organisationen, att cheferna ska se till att 

deras personal mår bra. Politikern uttalade sig så här ”Vi har gått ut och sagt till samtliga 

förvaltningschefer att de ska backa upp sin personal när det gäller idéer och initiativ till att få 

arbetstagarna att må bra. Och gör man fel så ska man inte bannas för det utan få stöd att göra 

bättre nästa gång. På så vis kommer man bort från att ingen vågar göra något för att man är 

rädd att göra fel. Se det är en tydlig signal. Må gott på jobbet, och gör så att ni mår gott på 

jobbet det är en av grundfilosofin”.  
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Några från arbetsledningen ansåg att chefen hade det övergripande miljöansvaret på varje 

förvaltning. Och det betyder att chefen även har ett ansvar för att friskvården för personalen 

fungerar. Chefen ska stå för förutsättningarna att friskvården kan bedrivas och arbetstagarna 

ska ansvara för att man deltar i de olika friskvårdssatsningarna.  

 

Metod och verktyg 

Många av politiker och arbetsledningen föreföll inte ha tillräckligt med metoder och verktyg 

för att få friskvården att fungera. De flesta ansåg att det fanns ett samband mellan friskvård 

och en ökad lönsamhet. Om människorna mår bra i både kropp och själ så gör de också ett 

bättre arbete. Det som kvarstår är att hitta den form som stimulerar till att denna 

hälsoutvecklingen uppstår. Några av dessa informanter från politiker och arbetsledningen var 

inne på att söka kompetens hos människor utifrån den som just besitter en sådan kunskap. 

Andra anser att man hellre borde titta inom den egna förvaltningen, försöka lyfta upp goda 

exempel där friskvården fungerar i olika arbetslag. På så vis kan dessa idéer smitta av sig på 

övriga inte så väl fungerande arbetslag. Några av informanterna från arbetsledningen 

hoppades att inspiratörerna ute på arbetsplatserna ska få friskvården att fungera bättre.  

 

Arbetsbörda 

Arbetsbördan anser många från arbetsledningen är ett stort hinder till att inte friskvården 

fungerar i dag. Man anser att omorganisationen har lett till stor arbetsbörda för många av 

förvaltningens arbetstagare. En från arbetsledningen förklarade att man håller på att utveckla 

ett nytt datasystem som resulterar till mycket arbete för personalen. Denne uttrycker en 

förtvivlan att personalen inte hinner med friskvård. ”Bördan från deras axlar måste lättas 

innan man kan ta i tu…..Man kan inte kräva att en människa som jobbar så mycket och som 

nästan inte har någon fritid dessutom…..Att nu måste du friskvårda dig också…..Det kan man 

inte göra även om man önskar det”.  

 

Politikern förkastade däremot sådana påstående och anser att då tar man verkligen inte ansvar. 

Denne uttryckte sig ”För ta man en halvtimme på åtta timmar och gör någonting som man 

mentalt mår gott av och har kul tillsammans så är jag helt säker på att de själva också skulle 

känna att det här är inte bort prioriterad tid utan det är vunnen tid!”. Andra informanter från 

arbetsledningen hävdar att friskvården inte alls står i samklang med förutsättningarna. Man 

förklarar att riktlinjerna säger att friskvården får tas ut om verksamheten tillåter det.  
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Men inom just denna förvaltning, så är det väldigt svårt för många av arbetstagarna att kunna 

ta ut friskvårdstimmen. En från arbetsledningen uttrycker sig på följande sätt; ”Det blir en 

falsk beskrivning av vår verklighet. Vi har en timmes träningstid på arbetstid per vecka, men 

ingen kan utnyttja den. Hurra va bra vi är! Men ändå inte…..Vi har ryggen fri åt dom som 

tittar på oss. Man funderar även i banor på att kanske ta bort friskvårdstimmen och istället 

jobba med sådant som kan stimulera träning t ex sponsring av träningskort, träningskläder 

eller annan utrustning för att motivera arbetstagaren till att träna”. 

 

Attityder 

De flesta informanter från politiker och arbetsledning, ansåg att många inom förvaltningen ser 

friskvården som ett redskap, för att förhindra eller åtminstone bromsa upp att människor mår 

dåligt på sina arbeten. Det som idag är ett av problemen till att friskvården inte fungerar, är 

den mentala inställningen, att vi måste göra något i stället för att vi vill göra någonting. Det 

finns inte något djupare engagemang i att förbättra och förändra dagens friskvård. Politikern 

uttryckte sig ”Det är snarare att man kastar in en pizza då och då för att man har kravet på 

sig”. Man diskuterade även att det var viktigt att synliggöra att friskvård är något positivt och 

att detta genomsyrar hela förvaltningen, från toppen till botten. En från arbetsledningen ansåg 

om friskvården ses som positivt och lovligt här på stadshuset så sprider sig dessa attityder 

även ute i den övriga verksamheten. Men samma informant poängterade ”Det är ingen bra 

signal att säga så här att vi här på Stadshuset vi har aldrig tid att ta ut friskvården men ni bör 

ju göra det. Man ska leva som man lär!”.  

 

En informant från arbetsledningen förkunnande att en anställd hade berättat att när denne 

skulle ta ut friskvård så kändes det som om man måste smyga sig iväg. Samma informant 

kände sig upprörd och ansåg att friskvård är inte något man ska behöva smyga sig ut för att 

göra utan det ska helt enkelt vara något naturligt att nyttja sin rättighet. Från politiskt håll så 

har man varit noga med att poängtera att grundfilosofin är att människor ska må gott på 

jobbet. De har riktat in sig på förvaltningarnas verksamhetschefer och beordrat att de måste få 

folk att må gott på sina arbeten.  

 

Däremot upplevde politikern, att inom politiken så var det den ekonomiska skälen som vägde 

tyngst till varför friskvården var viktig. Att man kunde få en ekonomisk vinst genom att satsa 

på friskvården bland personalen.  
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Politikern däremot hade hellre velat se att skälen till att friskvården prioriterades berodde på 

att man var mån om arbetstagarens välbefinnande och hälsa. Samma informant var också lite 

bekymrad över hur man rent politiskt arbetade med friskvårdsfrågorna. Denne uttryckte sig så 

här: ”Jag vill ju inte påstå att vi har varit överdrivet sugen att kasta oss över och få 

information om friskvårdsarbetet inom organisationen”. Denne ansåg att det fanns skäl att 

granska internt hur friskvårdsfrågorna får plats på dagordningen samt hur dessa frågor då  

redovisas.  
 

Skilda kulturer – isolerade öar 

Friskvården ska vara behovstyrd, det är förvaltningens behov som styr vilken friskvård man 

vill ha. Dock har man gemensamt över hela organisationen upprättat dels en hälsopolicy och 

riktlinjer för friskvårdens utformande. Man anser från politiskt håll att det är för mycket 

skillnader i kulturerna mellan de olika förvaltningarna. Här har man en ambition att ha en 

kultur för hela kommunen. Man poängterar dock, att folk måste få göra och tycka olika saker 

när det gäller övergripande frågor till exempel friskvården så ska hela organisationen ha 

samma grundinställning till hur den ska vara och hur den ska bedrivas. Politikern uttrycker sig 

på följande vis ”Vi har inget samlat grepp där man arbetar så att säga i förändringsprocess 

med hela organisationen. Utan det är små individuella öar, där vissa grupper som stöttar 

varandra har kommit i gång och så. Vi jobbar, och har en hel del pengar till det också, men 

det är för mycket individualiserat och för lite processinriktat i helheten”. 

 
4.3 Orsaker till att vårdarna deltar respektive avstår från friskvårdssatsningen 

Bland vårdarna framkom det att ingen av dessa tog ut friskvårdstimmen. Däremot var det en 

vårdare som nyttjade sitt frikort till ortens bad och gymanläggning. Kapitlet börjar med att 

beskriva vårdarnas livsstil och levnadsvanor samt deras definition av begreppet friskvård. 

Därefter beskrivs de sociala faktorerna, varför de inte tar ut friskvårdstimme slutligen 

beskriva de sociala faktorerna, varför de nyttjar sitt frikort.  

 

Vårdarnas livsstil och levnadsvanor samt deras definition av begreppet friskvård. 

Dessa tre vårdare har arbetat inom organisationen mellan fem och tolv år. Deras ålder ligger 

mellan 30 – 35 år. Livsstilen och levnadsvanorna beskrivs som rätt tillfredsställande för 

samtliga informanter. Två av vårdarna är gift och har små barn, medan den tredje bor ensam. 

När det gäller matvanor så ansåg samtliga vårdare att det var viktigt att äta nyttig och väl 

sammansatt kost.  
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Anledningen till detta var att man dels hade småbarn eller att man som liten var uppvuxen 

med en bristfällig matkultur och att nu i vuxen ålder ville förändra till det bättre. Alkohol var 

något som förekom sparsamt, och då i samband med en god middag. Ingen av dessa 

informanter rökte. 

 

Stress var något som samtliga vårdare ansåg förekom på deras arbetsplatser. Förklaringen till 

detta berodde på omorganiseringen inom förvaltningen. Arbetet har blivit mer påfrestande, 

vårdtagarna har blivit mer vårdkrävande samtidigt som personalen har minskat. En av 

vårdaren nämner att de har varit utan närmaste chef i två år. På denna tid har personalen själva 

avvecklat en verksamhet samt startat upp en ny. Samma informanten säger uppgivet ” Det 

känns väldigt tungt nu. Man har inga injobbade rutiner när vi nu har startat upp en ny 

verksamhet samt att vi har tyngre patienter nu. Vi är alla mer eller mindre helt slut på 

arbetsplatsen och det har vi aldrig varit förut. Nej, nog har det varit tungt på jobbet,  men det 

har gått över när man har fått vila. Nästa dag på jobbet har man varit glad igen. Men nu känns 

det tungt, nu är det jobbigt….” När det gäller att kunna styra sin arbetstid så var svaren 

varierande. Vissa kunde inte påverka sin arbetstid, man fick en schemarad som man skulle 

följa. Andra kunde påverka hur schemat skulle se ut, man gick på ett tvättstugeschema42. En 

av vårdaren kunde i stor utsträckning styra sin arbetstid. 

 

De vårdare som samtidigt var småbarnsförälder ansåg även att det kunde vara stressigt 

hemma. En av vårdaren uttryckte sig ”Visst kan man känna att man alltid är på fel ställe. På 

jobbet sent på eftermiddagen, känner jag nu borde jag ha varit och hämtat barnen och göra 

någonting med dem. Och när jag är hemma så känner jag att nej, nu skulle jag nog ha jobbat 

lite längre…..”. 

 

Fritiden beskriver vårdarna att de tillbringar på olika sätt. Två av vårdarna är aktiva 

motionärer medan den tredje inte alls är det. En av vårdaren som var aktiv motionär uttrycker 

att motion är något som denne värderar högt ”Jag tränar ganska ofta minst fem gånger per 

vecka, jag älskar det! Jag andas genom det annars så skulle jag inte orka”. Övriga informanter 

nämnde att barnen, hemmet och kompisarna upptog en stor del av deras fritid.  

 

                                                           
42 Tvättstugeschema innebär att personalen själva lägger sina scheman. Det ska dock alltid finnas ett antal 
personer på morgonen och ett visst antal på kvällen och nätterna. Vissa regler har det funnits, alla i personallaget 
måste göra ett antal kvällpass och helgpass per period. 
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Samtliga vårdare hade ett ganska litet socialt kontaktnät runt omkring sig. Förklaringen till det 

var att man hade släkt och vänner på annan ort. När det gäller matvanor så ansåg alla att man 

tänkte på vad man stoppade i sig och ansåg sig inte ha några problem med det. Likaså med 

intagandet av alkohol. Ingen av informanterna rökte.  

 

Deltagandet av hälsoprojektet bland vårdarna var inte så stort. Det man dock åstadkommit 

under denna tid var ifyllande av enkäter samt gjort olika ansökningar i ärenden som man velat 

få igenom. En av informanterna berättade att de fått en inspirationsdag. Här upplevde man att 

projektet inte riktig gav dem något. 

  

En av vårdaren uttryckte sig så här ”Negativt med projektet har väl varit en omständlig väg att 

gå. Vi tycker i gruppen att sådana saker man måste söka för att få, t ex en inspirationsdag, ska 

vara självklart för arbetsgivaren att ha som en personalpolitik”. En av vårdaren tyckte dock att 

träningskortet var något väldigt positivt. 

 

Begreppet friskvård definierade de med att bygga upp sin kropp både fysiskt och psykiskt. En 

av vårdaren uttryckte sig att ”friskvård betyder att må bra”. För mig är det att ta på sig 

gympaskorna och göra något fysiskt”. En annan informant ansåg att friskvård kunde beskrivas 

som en känsla av fysiskt och psykisk frihet. Fysisk frihet innebar att vårdaren var fri från 

arbetsplatsen bokstavligen. Med psykisk frihet menades samma informant att vara fri att tänka 

egna tankar under själva aktiviteten. Denna friskvård gav sedan en fysisk och psykisk ork att 

klara av arbetet bättre. Vårdaren uttryckte sig så här ”När jag känner att jag orkar mer så gör 

jag ett bättre jobb, jag bemöter kanske Agda på ett bättre sätt än om jag är trött och slut”. Alla 

vårdare ansåg att friskvården var viktig. Någon tyckte att friskvården var en gåva, en förmån 

från arbetsgivaren. Däremot ansåg ingen att chefen hade något ansvar att få arbetstagarna att 

friskvårda. Någon av vårdarna uttrycker sig: ”Och inte tror jag att hon har tid för något sådant 

där…..Det är på vårt eget ansvar helt och hållet. Inte bryr de sig om vad vi gör”. 

 

De social faktorerna som leder till att vårdarna inte nyttjar friskvården 

Här delas de sociala faktorer in i följande kategorier: tidsbrist, normer och värderingar, 

prioriteringar samt motivation. 
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Tidsbrist 

Samtliga vårdare anser att tidsbristen var en av orsakerna till att man inte tar ut 

friskvårdstimmen. Man tycker att det kan kännas stressigt att under en timme hinna byta om, 

utföra fysiska aktivitet, duscha, klä på sig och infinna sig på jobbet. Vårdarna hänvisar även 

till riktlinjerna som säger att friskvården endast får tas ut ifall verksamheten tillåter det.  

 

Några av vårdarna anser att omorganisationen som medför fler och mer vårdkrävande 

vårdtagare men samtidigt en mindre personalstyrka aldrig ger förutsättningarna att kunna ta ut 

friskvårdstimmen. En av vårdarna säger ”Det är mycket pensionärer och få personal, det går 

inte ihop. Och någonstans faller någonting och det är ju friskvården”.  

 

Normer och värderingar 

Vårdarna anser att arbetsplatsens normer och värderingar styr i hög grad i fall man kan ta ut 

friskvårdstimmen. Man berättade att arbetstagarna fick fylla i en planeringsbok när man har 

tänkt att ta ut friskvårdstimmen. Här upplever vårdarna att det blir ”djungelns lag” som styr 

vem som kan nyttja friskvårdstimmen. Oftast är dessa människor väldigt starka personer och 

har på ett eller annat sätt en ställning inom förvaltningen, som gör att dennes vilja alltid går 

igenom. ”En del av personalen prioriterar friskvården väldigt högt. De ser till att de får sitt. 

De ser bara till den rättighet som de har, de vill inte titta på verksamheten. Och andra, jag 

kanske är mer lite åt andra hållet tyvärr, jag tittar bara på verksamheten. Ok, jag kan inte ta ut 

friskvården idag, men det är inte hela världen jag tar en promenad i kväll istället”.  

 

Något som också framkom var en stor misstänksamhet att man verkligen friskvårdade när 

man tog ut sin friskvårdstimme. Många av vårdarna förklarade att friskvården inte kunde 

läggas i slutet eller i början av arbetspasset, det skulle ses som arbetstidsförkortning. De 

arbetskamrater som ändå kunde ta ut sin friskvårdstimme så var informanterna väldigt 

skeptiska till att de verkligen motionerade istället för att gå på stan och handla eller beställde 

en tid hos frissan. 

  

En annan vårdare berättade att promenader inte är godkänt som friskvårdsaktivitet på grund 

av att cheferna trodde att arbetstagarna bara skulle gå på stan och titta i skyltfönstret. Själv 

anser samma informant att promenader visst borde räknas som en motionsform. 
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Prioriteringar 

När det gäller att prioritera friskvårdstimmen så var det ingen av vårdarna som gjorde det. 

Orsaker till detta kunde vara att friskvården helt enkelt inte kändes viktigt. Ibland hade man 

startat upp någon form av fysisk aktivitet, man samlades några arbetskompisar och gick en 

promenad. Detta gjorde man några gånger men sedan kom ett patientärende i vägen och det 

hela rann ut i sanden. Andra menade att verksamheten inte tillät att man kunde prioritera 

friskvården. Man fick sköta motionen på egen hand på sin fritid. En vårdare hade valt att gå 

ner i tid för att lättare få ihop både familj och arbetet. Denne uttryckte sig ”Friskvården är en 

otrolig personalförmån. Men av olika anledningar prioriterar man ofta bort den, man tycker 

inte att man hinner med”. 

 

Motivationen 

Bland vårdarna så utövade två stycken regelbunden motion på sin fritid. En vårdare kände att 

motivationen för att utöva någon typ av fysisk aktivitet inte alls fanns i dennes liv för 

tillfälligt. Orsaker till det är att inga av förvaltningens aktiviteter tilltalar denne. Vårdaren har 

vissa funderingar på olika aktiviteter men finner ofta orsaker till att skjuta upp det. Denne 

uttrycker sig ”Egentligen tror jag att lätt löpning är något för mig. Det har jag hållit på med 

tidigare inan jag fick familj. Och det var för mig väldigt avkopplande liksom att få vara själv, 

att få tänka på annat och ändå känna att kroppen får jobba. Så nu går jag bara och väntar på att 

jag ska komma igång att köpa ett par gymnastikskor!” En av vårdaren menade att denne 

skulle behöva träna upp sin styrka i armarna för att på så vis klara av arbetet bättre. 

Visserligen promenerade samme informant regelbundet på sin fritid men denna motionsform 

gav ingen styrka i armarna. Här hade vårdaren önskat att arbetskompisarna kunde ge stöd och 

hjälp med att komma igång med styrketräning på ortens gymanläggning. Förklaringen till att 

samma informant inte tränar i dagsläget beror just på den egna motivationen. Vårdaren känner 

sig inte nog motiverad att komma igång med den fysiska träningen. 

 

Orsaker till att vårdaren utnyttjar sitt motionskort på ortens bad och gymanläggning 

Sammanfattande redovisning av den vårdandes sociala faktorer till varför denne nyttjar 

motionskortet är ett starkt intresse för motion men också en livsstil. 

  

När det gäller intresset för motion så är det något som värdesätts väldigt mycket hos den enda 

vårdaren. Träningen förekommer minst fem gånger i veckan.  
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Vårdaren berättar att motionsformerna kan variera mellan springa, promenera, styrketräning, 

spinning samt åka inlines. När informanten nyttjar frikortet så handlar det om träningsformer 

som förekommer på ortens gymanläggning. Motionen kan även ses som en livsstil. Denne 

säger ”Jag cyklar till jobbet istället för att ta bilen, och det räknar jag inte ens till motion utan 

det är bara ett sätt att ta sig till jobbet. Det är nästan 11 km. Jag älskar den stunden efter jobbet 

att fara ensam och cykla, man får tömma allt”. Vårdaren berättar att träningen ger denne ork 

och kraft att dels orka med sin familj men även sitt arbete, som har blivit betydligt tyngre och 

mer stressigt på grund av omorganiseringen. 

  

På grund av att arbetet är så fysiskt krävande, många tunga lyft under ett arbetspass, så anser 

vårdaren att fysisk träning är en förutsättning för att klara av denna typ av arbete. Vårdaren 

uttrycker sig så här ” För jag kan förstå från arbetsgivarens sida att de vill att vi ska vårda vår 

kropp för att orka det arbete som vi har”. 

 

4.4 Orsaker till att administratörerna deltar respektive avstår från friskvårdssatsningen 

Bland administratörerna framkom det att ingen av dessa tog ut friskvårdstimmen. Däremot 

nyttjade en av administratörerna sitt frikort till ortens bad och gymanläggning. Inledningsvis 

beskrivs administratörernas livsstil, levnadsvanor och deras beskrivning av begreppet 

friskvård. Därefter redovisas de sociala faktorerna till varför dessa inte tar ut 

friskvårdstimmen samt utnyttjar frikortet. Slutligen beskrivs de sociala faktorerna som leder 

till att en informant nyttjar frikortet på ortens bad och gymanläggning. 

 

Administratörernas livsstil och levnadsvanor samt deras definition av begreppet 

friskvård. 

Dessa tre administratörer har varit långa trotjänare inom organisationen, 15 –25 år. 

Administratörernas ålder ligger mellan 45 –65 år. Livsstilen och levnadsvanorna beskrivs som 

både bra och mindre bra, de som svarar mindre bra hade vissa fysiska problem med sin kropp. 

En av administratörerna är gift, de övriga bor ensamma. Alla har de barn i vuxen ålder.  

 

När det gäller stress så upplevde två av administratörerna att det förekom rätt mycket på deras 

arbete. En av administratören ansåg att hans arbete har varit stressigt de senaste 25 åren! 

Denne har ett arbete som tar mycket energi men ger inte så mycket tillbaka. Administratören 

har utformat vissa strategier för att motverka stress.  
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På grund av lång erfarenhet i jobbet så har denne lärt sig att tyda och hantera signalerna när 

det börjar kännas stressigt. Varningssignalerna kan vara att denne börjar ta med sig arbetet 

hem eller börja få problem med sömnen. I och med att signalerna känns igen så kan denne 

stanna upp och försöka ändra arbetssituaionen. Men som administratören uttrycker ”Fast man 

vet om det så åker man dit på det varje gång lite grann. Ibland lyckas man hantera situationen 

men vissa gånger är arbetsstituationen så att man inte kan göra det just då utan att man skjuter 

på det också hamnar man i situationen i alla fall”. 

 

Administratörerna uppfattade också mer stress när man tvingas att ta tag i någon annans jobb. 

Andra överlevnadsstrategier för att inte bli allt för stressad var att jobba extra kvällar och 

helger.  

 

En av administratören uttrycker sig ”Även om jag kanske inte riktigt är tvingad till det men 

för egen del, för att slippa den där stressen, så går jag går hit ett par tre timmar bara för att 

jobba undan lite. När jag sedan kommer tillbaka på måndagsmorgon så känns det lite 

lugnare”. Däremot ansåg en av administratörerna inte att arbete var stressigt. Denne uttryckte 

sig så här ” Jag är nog en sådan människa som aldrig tycker något är tungt eller jobbigt. Och 

är det mycket på jobbet så är det bara att organisera, prioritera och gallra, jag känner mig 

aldrig slut”. Samtliga administratörer kan i stor utsträckning styra över sin tid. De har vissa 

fasta möten de måste gå på annars kan de styra själva när det gäller arbetets upplägg och 

utförande samt att ta emot besök.  

 

Stress på fritiden var det ingen av administratörerna som upplevde. Samtliga informanter 

räknade sig själva som friluftsmänniskor, de värderade högt att vara ute i skog och mark. 

Motionerade gjorde alla på sin fritid. Här var det frågan om långpromenader, skidåkning samt 

styrketräning. När det gäller matvanor så ansåg alla att det åt minst ett ordentligt mål om 

dagen. Samtliga ansåg att alkohol var något som förekom i små mängder, ett glas vin till 

middagen. Ingen av dessa informanter rökte. Samtliga av administratörerna deltog i 

hälsoprojektet. Några utnyttjade träningskortet medan andra arbetade aktivt med själva 

projektet.   

 

Begreppet friskvård definierade de lite olika bland administratörerna. De flesta ansåg att 

friskvård var att vårda både kropp och själ.  
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Några ansåg att friskvård inte bara handlar om motion utan det berör även kost, hur man lever 

och hur man lär sig att handskas med de här riskerna utifrån deras situation. Andra ansåg att 

friskvård kunde vara att man trivs på sitt arbete med både arbetsuppgifterna och kamraterna. 

Friskvård kunde ju även vara det man tycker väldigt mycket om. En av administratörerna 

uttrycker sig så här ”Friskvård för mig är när jag under vissa helger åker upp till stugan, alltså 

är ute och promenerar i skogen. Det tycker jag är jätteskönt för själen och om inte annat kan 

det vara bra även för benen också!”. 

 

De social faktorerna som leder till att administratörerna inte nyttjar friskvården  

De sociala faktorer delas in i följande kategorier: tidsbrist, normer och värderingar, ledarskap 

samt utformningen av motivation. 

 

Tidsbrist 

En av administratörerna ansåg att brist på tid leder till att denne inte tar ut sin 

friskvårdstimme. Denne uttrycker sig så här: ”Under de stressiga perioderna så faller 

motionen tillbaka lite grann. Man stjäl av den tiden om man uttrycker det så. Och då blir det 

lite mindre motion och då gäller det att ha en bra högsta nivå när man kommer in i denna 

period. Att man har något att ta av”. En annan av administratörerna ansåg att det blir för 

stressig att rent praktiskt hinna motionera på en timme, denne uttryckte sig följande: ” När jag 

går ut och promenerar så vill jag dels gå en ganska lång sväng samt gärna öka farten lite 

grann, och då blir jag svettig och vill gärna hem och byta kläder. Detta är anledningen till att 

inte jag tar ut friskvårdstimmen”. 

 
Normer och värderingar 

På frågan om administratörerna nyttjade sin friskvårdstimme så svarade alla tre nej. En av 

administratörerna utbrast ”Det är höll jag på att säga ingen här som gör det, alltså tar ut 

friskvård på arbetstid”. Motiveringen till att man inte tar ut friskvårdstimmen ansåg bland 

annat administratören som nyttjade träningskortet, berodde på en solidaritetstanke till 

arbetsgivaren. Administratören ansåg att i och med att arbetsgivaren gett de anställda ett  

gratis träningskort, så kändes det onödigt att även ta ut en friskvårdstimme per vecka på 

arbetstid. Denne förklarar ”Genom hälsoprojektet har jag ju fått ett gratis träningskort så 

varför ska jag då ta en timme till, då kan jag ju lika gärna vara i jobb”.  
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En av administratörerna ansåg att det är lätt att ge upp friskvården på grund av 

arbetssituationen. Denne förklarar att ”under vissa perioder så har man kommit igång med 

motionerandet, men så krockar det alltid med själva verksamheten. På grund av att man är 

kort om folk så utsätter man inte vårdtagaren att bli utan hjälp, och då får friskvården stå 

tillbaka. Man försöker verkligen få in friskvården men bara till en viss grad, när det blir allt 

för mycket krockar då känns friskvården bara som en belastning och då väljer man hellre att 

avstå motionen”.  

 

Ledarskap 

De flesta av administratörerna är eniga över att ledarskapet har stor betydelse om man ska ha 

en fungerande friskvård inom förvaltningen. Man nämner att alla människor i förvaltningen, 

med en ledande ställning, politiker, högre chefer och arbetsledare måste ta detta ansvar. Det 

grundläggande ansåg administratörerna vara att arbetsgivaren måste ge förutsättningar så att 

de anställda kan bedriva friskvård. Bjuder inte arbetsgivaren till, tror man att arbetstagare som 

idag inte friskvårdar inom förvaltningen, inte heller kommer att göra det i framtiden.  

 

Administratörerna är också rädd att vissa, som kanske har börjat motionera lite smått kommer 

att sluta på grund av att friskvården inte ses som något positivt från ledningen. En av 

administratörerna uttrycker sig ”chefen har ett mycket stort ansvar att friskvården ska fungera, 

som allt övriga arbetet inom förvaltningen. Det som kommer uppifrån fortplantar sig ju neråt i 

organisationen. Här är chefen inte alls intresserad av friskvård, denne måste ju först få med 

sig ledningsgruppen och få dem att haka på. Så är det ju alltid, organisationen styrs av idéerna 

som kommer ifrån toppen”.  

 

Administratörernas egna erfarenheter av arbetsledarnas inställning till friskvård inom 

förvaltningen var skiftande. Några ansåg att arbetsledarnas inställning till friskvård var bara 

ett besvär. Det fanns inget engagemang om motion på arbetstid vilket också resulterade att 

ingen av personalen tog ut friskvårdstimmen. Däremot fanns det arbetsledare som 

uppmuntrade till friskvård och då blev även resultatet därefter, alltså fler aktivt motionerande 

personal på arbetsplatsen. Vissa administratörer ansåg att det kunde finnas en risk att 

arbetsledaren skulle bli allt för hårt belastad, om de även också måste ansvara för personalens 

friskvård. För att eliminera detta så hoppades man mycket på vägledarna.  
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Dessa hade fått kunskap om friskvårdens betydelse genom hälsoprojektet och de skulle i sin 

tur försöka rekrytera friskvårdsinspiratörer på samtliga arbetsställen inom förvaltningen. På så 

vis skulle ansvaret för en fungerande friskvård ligga på friskvårdsinspiratörerna. Däremot 

skulle de inte få några resurser i form av tid eller pengar för att kunna utföra sitt arbete. 

 

Det har även kommit fram bland administratörerna att det har funnits en viss misstro från 

arbetsgivarens sida till att personalen inte friskvårdar när det tar ut sin friskvårdstimme. 

Administratörerna beskriver att promenad förr inte ansågs vara tillräckligt fysiskt.  

 

En av administratörerna säger ”Promenaden kunde ju missbrukas genom att man gick och 

tittade i skyltfönstren”. Nu har det dock skett en förändring under de senaste tio åren och idag 

har vanliga promenader uppvärderats och får räknas till friskvård.  

 

Utformning 

Friskvården har genomgått vissa förändringar under de senaste tjugo åren. En av 

administratörerna mindes att i mitten av 80-talet så förekom det pausgymnastik på 

förvaltningen. En av arbetstagarna tog på sig att leda de övriga personalen, i en lättare form av 

olika gymnastik övningar. Pausgymnastiken kunde förekomma lite här och nu. Arbetstagarna 

lämnade bara sitt arbete i ca fem minuter och begav sig ut i närmaste korridor. Där ställde 

man upp sig och sträckte och tänjde på sin kropp. Syftet med gymnastiken var att den skulle 

kunna utföras precis här och nu, utan att det skulle behövas några förberedelser. Arbetstagaren 

fick på så vis chans att röra på  kroppen ett tag för att sedan kunna återgå sitt arbete.  

 

Utformning av dagens aktiviteter anser många av administratörerna utgör ett hinder till varför 

man inte deltar. Det var de individuella kontra kollektiva önskningar som administratörerna 

inte kände att friskvården kunde tillfredsställa i dagsläget. Vissa av administratörerna ansåg 

att de ville bedriva friskvården individuellt. Man föredrog att motionera ensam och ville själv 

bestämma tid, plats och form för utförandet. Detta ansåg dessa administratörer var ett hinder 

till att man inte ville delta i förvaltningens gemensamma friskvårdssatsningar. En av 

administratörerna sade ”Jag är inte den här kollektivmänniskan som vill friskvårda i grupp. 

Jag vill helst göra det för mig själv och när jag känner för det oberoende om det är sent på 

kvällen eller klockan sju en söndagsmorgon”.  

 



 

 56 

Administratörer som helst vill motionera i grupp, anser att denna form är väldigt svår att få 

fungerande i dagens förvaltning. Därför blir detta ett  hinder till att man inte vill delta i dagens 

friskvård. Man värdesätter det sociala som man får i samband med en gemensam 

motionsform. Det finns dock vissa träningshallar som förvaltningen själva förfogar över, men 

dessa informanterna anser likväl att det är svårt att starta upp till exempel en grupp  i 

styrkegymnastik.  

 

Orsaker de nämner är svårigheter att få folk att kontinuerligt delta i dessa frivilliga grupper. 

Man avser att både viljan samt att friskvård endast kan nyttjas när verksamheten tillåter det, är 

två tunga orsaker som gör att aktiviteten känns svår att ro i land. Träningskortet ger däremot 

möjligheter att delta i aktiviteter på ortens bad och gymanläggning. Man kan välja olika typer 

av motionsformer som fungerar bra i grupp; vattengymnastik, spinning, step-up med mera. 

Att inte delta i dessa aktiviteter ansåg många administratörer bero på  personliga orsaker. Man 

tycker inte om valtet av aktiviteter som de kan erbjuda samt att man inte riktigt känner sig 

”hemma” där. Mängden av okända människor samt att man känner sig en smula bortkommen 

när det gäller vilka kläder och utrustning som är acceptabelt gör att man även väljer bort detta 

träningsalternativ. 

 

Andra orsaker till att man inte nyttjar utbudet av organisationens friskvårdsaktiviteter är att 

man helt enkelt anser att man är så aktiv på sin fritid. 

 

Orsaker till att administratören utnyttjar sitt frikort på ortens bad och gymanläggning 

Sammanfattningsvis redovisas denne administratörs sociala faktorer, varför denne nyttjar 

motionskortet, med intresse och förståelse. Administratören har ett stort personligt intresse av 

att motionera samt har denne en förståelse vad motionen innebär för dennes livssituation. 

 

Administratören säger att motion förekommer två till tre gånger per vecka. Däremot räknas 

promenaderna tillsammans med hunden några gånger per dag inte som motion. Helgerna 

tillbringas mycket ute i skog och mark och vintertid förekommer skidåkning. Träningskortet 

nyttjar informanten på ortens gym och där är det spinning som lockar mest. 

 

Vad administratören får ut av motionen är att denne känner att dels blir man piggare dels att 

man får större ork både på arbetet och hemma. Även humöret påverkas i den riktning att 

denne känner sig gladare när denne är aktiv.  
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Administratören säger ”Nog ser jag någon gång när jag inte har hållit på, det har väl varit ett 

år man har varit lite lat och då orkar man inte, man tycker allt känns jobbigt. Så jag försöker 

säga till alla här på jobbet: herregud börja motionera!”. 

 

4.5 Överensstämmelse mellan grupperna när det gäller utförandet av friskvården inom 

förvaltningen 

Nu följer en förklaring om det finns någon överensstämmelse dels mellan vårdarna och 

administratörerna när det gäller nyttjande av friskvården. Därefter kommer en beskrivning om 

det finns eventuella överensstämmelse mellan dessa arbetstagare kontra politiker och 

arbetsledningen när det gäller nyttjande av friskvården. 

 

Likheter och olikheter mellan vårdare och administratörer när det gäller utförandet av 

friskvården  

Begreppet friskvård definierades av arbetstagare från bägge grupper, som att det handlade om 

att vårda både sin kropp och själ. När det gäller utövande av friskvårdsaktiviteterna så tog 

ingen ut friskvårdstimmen i någon grupp.  

 

De sociala faktorerna till varför man inte nyttjade friskvårdsaktiviterna bland vårdarna var 

följande: tidsbrist, normer och värderingar på arbetsplatsen, prioritering samt motivation. 

Bland administratörerna var de sociala faktorerna till varför man inte nyttjade 

friskvårdsaktiviteterna: tidsbrist, normer och värderingar på arbetsplatsen, ledarskap och 

utformning. Det som stämmer in på bägge grupperna är tidsbrist samt normer och värderingar 

på arbetsplatsen. Däremot det som skilde de båda grupperna var att vårdarna mer ansåg att det 

låg på en själv som individ varför man inte nyttjade friskvården. Sociala faktorer som 

framkom enligt infromanterna var prioritering och den egna motivationen. Däremot bland  

administratörerna ansåg man att ledarskapet och aktivitetens utformning var sociala faktorer 

som spelade stor roll när det gäller att inte utnyttja friskvården inom organisationen.  

 

Något som också framkom bland vårdarna, var argumentet att man inte tog ut 

friskvårdstimmen berodde just på att verksamheten inte tillät det. Arbetssituationen 

uppfattades som väldigt tufft på grund av underbemanning av personal samt tunga och 

krävande vårdtagare. Denna grupp hade också svårare att styra sin arbetstid.  
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Vissa hade dock möjlighet att lägga sitt eget schema, men när det väl jobbade så var det 

verksamheten som styrde hur de skulle jobba. Man hade många fasta rutiner som gjorde det 

svårt att kunna få ut sin friskvård.  

 

En vårdare och en administratör utnyttjade däremot träningskortet på sin fritid. Argumenten 

till varför man gjorde det var ett starkt intresse, en livsstil samt att man hade en förståelse för 

att motionen gav informanten kraft att orka med både sitt arbetet och sitt privatliv bättre. 

 

Likheter och olikheter mellan arbetstagare kontra politiker och arbetsledningen när det 

gäller utförandet av friskvården 

Något som har framkommit i intervjuerna hos båda grupperna är att samtliga informanterna 

anser att friskvård handlar om att ta hand om sin kropp och själ på bästa sätt. Samtliga 

informanter anser också att friskvård är väldigt viktigt för att man ska orka med både sitt 

arbete och sin fritid.  

 

Något som också förekom i båda grupperna är svårigheter att få friskvården att fungera i 

praktiken. Problemen anser informanterna vara den rådande mentaliteten inom förvaltningen. 

Friskvård í dag, ansåg många av informanterna prioriteras inte särskilt högt. Detta på grund av 

att man skrivit in i sina riktilinjer att friskvården, bara får tas ut om verksamheten tillåter det. 

Något som också framkommit bland båda grupperna är en misstro att man verkligen 

motionerar under sin friskvårdstid. Att arbetstagarna hellre skulle gå runt på stan och titta i 

skyltfönstren istället för att motionera är också ett argument som kommer från båda 

grupperna. 

 

Saknad av kompetens och verktyg, attitydförändringar var också något som politiker och 

arbetsledningsgruppen flaggade för, var orsaken till att personalen inom förvaltningen inte 

nyttjade friskvård. Arbetstagarnas argument varför man inte deltog i friskvårdssatsningarna 

var den egna motivationen, normer och värderingar på arbetsplatsen, tidsbrist samt 

prioriteringar. 

 

När det gäller ansvarsfrågan, vem som har ansvaret för att friskvården fungerar, så går 

åsikterna isär i de bägge grupperna.  
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Övervägande av politiker och arbetsledningen ansåg att ansvaret låg hos dem själva. Några, 

från denna grupp ansåg dock att det var arbetstagaren själv som ansvarade för att han/hon 

deltog i friskvårdsaktiviteterna. När det gäller arbetstagarna så fanns det också skillnader. 

Ungefär hälften av arbetstagarna ansåg att det var chefens ansvar att utforma förutsättningar 

till att friskvård kunde bedrivas, medan den andra hälften ansåg att de låg på individen själv 

att ta tag i friskvården.  
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5. DISKUSSION OCH ANALYS 
Det övergripande syftet är att undersöka vilka sociala faktorer som påverkar politiker och 

arbetsledningens arbetssätt när det gäller friskvård för de anställda, samt att även undersöka 

vilka sociala faktorer som inverkar till att anställda deltar respektive avstår från förvaltningens 

friskvårdssatsning. 

 

Friskvårdstimmen är den friskvårdsaktivitet som utövats inom förvaltningen sedan 1990. 

Arbetstagaren har rätt att motionera en timme per vecka på betald arbetstid, förutsatt att 

verksamheten tillåter det. Genom deltagandet av hälsoprojektet 2000 –2003, har även 

personalen haft tillgång till ett motionskort. Detta innebär att arbetstagarna på sin fritid kan 

nyttja kortet för motion två gånger per vecka på ortens bad eller gymanläggning.  

 

Förvaltningen har under de senaste årtiondet drabbats av stora ekonomiska neddragningar. 

Detta har resulterat i att färre arbetstagare har fått allt större arbetsområden tilldelat i sina 

arbetsbeskrivningar. Många av arbetstagarna inom förvaltningen klarar inte av det hårda 

arbetstempot vilket i sin tur har genererat till ett ökat sjukskrivningstal. Det har även under 

senare tid börjat komma signaler utifrån förvaltningen, som tyder på att  arbetstagarnas ohälsa 

är ett stort samhällsproblem. Det finns en stor enighet från både politiker, forskning och 

näringsliv,  att arbetstagarnas hälsa är något som måste tas på allvar. Sambandet att 

välmående arbetstagare genererar till ekonomiska vinster i både företag och organisationer 

börjar vinna terräng i dagens samhällsdebatt om arbetstagares ohälsa. Samtliga informanter i 

denna undersökning har också anammat detta tankesätt. Däremot fanns även en stor 

ambivalens bland dessa, hur man praktiskt ska bedriva en meningsfull friskvård inom 

förvaltningen.  

 

I Webers förståelseteori tas ”bör” och ”är” upp och, detta resonemang kan även appliceras i 

denna undersökning. Samtliga informanter uttalade sig att friskvården var viktig både för dem 

som individ men även för organisationen. Politiker och arbetsledningen argumenterar för 

många olika fördelar förvaltningen har att vinna om man satsade på  personalens friskvård. 

Sett utifrån ett indivdekonomiskt perspektiv, så genererar friskvården till att arbetstagarna 

orkar mer på grund av en högre syreupptagningsförmåga. Från ett verksamhetsekonomiskt 

perspektiv ansåg politiker och arbetsledningen att sjukskrivningstalen kan reduceras på grund 

av att personalen nyttjar friskvård.  
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Slutligen sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, ansåg dessa informanter att friskvården 

även skulle leda till att den befintliga personalen både skulle orka och ha förutsättningar till 

att kunna arbeta kvar inom förvaltningen. Detta blir extra viktigt på grund av att förvaltningen 

står inför ett stort rekryteringsbehov inom en snar framtid.  

 

Arbetstagarna både med vårdande och administrativa arbetsuppgifter ansåg att friskvården 

gav möjligheter att vårda både kropp och själ. De ansåg att friskvården bidrog till att de kände 

sig både gladare och piggare dels i sitt arbete men även på sin fritid. När det gällde arbetet så 

ansåg vissa informanter att man gjorde ett bättre arbete om man kände sig tillfreds både i 

kropp och själ. Detta kan resultera till att man som personal ger ett bättre bemötande mot sina 

vårdtagare, samt lättare kunna lösa olika konflikter som förekommer både på arbetsplatsen 

och i det egna hemmet.  

 

Dessa argument från politiker och arbetsledningen visade att friskvården var något som ”bör” 

vara. Däremot var det svårare att få det att fungera praktiskt. Idag finns knappt några 

förutsättningar till att friskvården kan bedrivas på ett funktionellt sätt inom förvaltningen. 

Enligt Weber så råder det en spänning mellan ”bör” och ”är”. Det är just denna spänning som 

kan utkristalliseras inom denna förvaltning. Politiker och arbetsledningen argumenterar att 

friskvården var något viktigt, samtidigt som de ansåg de att friskvården var svår att få att 

fungera på förvaltningen.  

 

Politiker och arbetsledningen ansåg att det fanns vissa hinder till varför friskvården inte 

fungerar inom förvaltningen. Något som dessa informanter saknade var bland annat metoder 

och verktyg för att kunna genomföra friskvården. Andra hinder som framkom i 

undersökningen var arbetsbelastning, skilda kulturer – isolerade öar, attityder samt 

ansvarsfrågan. Arbetstagarna både när det gäller vårdare och administratörer, ansåg att hinder 

till att man inte nyttjade friskvården inom förvaltningen berodde på: tidsbrist, normer och 

värderingar på arbetsplatsen, prioritering, motivation, ledarskap samt utformning på 

friskvårdsaktivitet.  

 

Här råder en ”princip mentalitet” inom förvaltningen. Förklaringen till detta är att alla 

informanterna säger att friskvård är bra både för individen och förvaltningen i princip, men 

förutsättningar för att kunna implementera friskvård i dagens förvaltning, det saknar man 

dessvärre. 
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Det friskvårdsarbetet som dock bedrivs har en ganska undanskymd plats. På grund av 

omorganisering upplevde många av informanterna både från arbetstagarna och 

arbetsledningen att arbetsbelastning var väldigt hög på förvaltningen. Man kände att tiden 

knappt räcker till för allt arbete, och att idag dessutom hinna med friskvård det känns som 

utopi för de flesta 

  

De utarbetade riktlinjerna som finns, beskriver att friskvården endast får tas ut om 

verksamheten tillåter det. Detta signalerar också tydligt att verksamheten går före 

arbetstagarnas friskvård. Friskvården får inte förläggas i slutet eller i början av arbetspasset, 

det skulle då ses som arbetstidsförkortning. Aktiviteter som ska klassificeras som friskvård 

måste i dagsläget vara en lättare form av fysisk aktivitet. Friskvården kan på grund av dessa 

riktlinjer ses som något svårt, något som är ouppnåeligt att i praktiken verkligen utföra. 

 

Kentaurer är ett begrepp som Ahrne använder sig av för att beskriva att en handling är delvis 

mänsklig delvis organisatorisk. Ahrne anser att när organisationen gör saker så är det 

människorna som agerar. Samtidigt som människorna inom organisationen ändå inte helt och 

hållet handlar efter egen räkning. Människorna handlar på organisationens vägnar. Därför blir 

det en spänning mellan människans handling och hur organisationen vill att hon ska handla. 

Genom att friskvården idag inte prioriteras särskilt högt, så påverkas det även människors 

handlingar inom förvaltningen. Detta blir synbart då ingen av arbetstagarna tar ut 

friskvårdstimmen.  

 

Social handling kan beskrivas enligt Weber att man handlar på ett visst sätt, som är 

acceptabelt både av sig själv och av omgivningen. Detta resonemang blir även synbart när det 

gäller nyttjande av friskvårdsaktiviteter inom förvaltningen. Arbetstagare med administrativa 

arbetsuppgifter som själva kunde styra mycket av sin arbetstid, utnyttjade inte heller 

friskvårdstimmen. Det empiriska materialets förklaringen till detta var bland annat en 

solidaritetstanke mot arbetsgivaren. Administratörerna nyttjade motionskortet på fritiden så 

därför tyckte dessa att det kändes onödigt att gå ifrån en timme under arbetspasset för att 

motionera. Andra argument som kunde utläsas var informanternas inställningar till varandras 

handlingar, om ingen på avdelningen tar ut friskvård då gör inte jag det heller. Den slutliga 

förklaringen till varför inte administratörerna tar ut friskvård kan eventuellt vara de rådande 

normer och värderingarna som i hög grad styr informanternas handling när det gäller att ta ut 

friskvårdstimmen på arbetsplatsen.  
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Detta blir synbart hos administratörerna, dessa kunde rent praktiskt ta ut friskvården men man 

avstod på grund av att det inte kändes legitimt att göra det. Informanter med vårdande 

arbetsuppgifter, som inte kunde styra sin tid under arbetspasset, hade som argument till att 

inte nyttja friskvårdstimmen på grund av att verksamheten inte tillät det.  

 

Även Webers förklaring till den traditionella handlingen kan appliceras här. Handlingen är 

normstyrda, man handlar efter den rådande normen inom förvaltningen. Friskvården 

prioriteras inte högt inom organisationen och man känner inte något större engagemang för att 

få den att fungera. Detta resulterar till att normen för friskvården säger att det är svårt att ta ut 

den. Detta i sin tur leder till att vårdarna känner att det är ingen idé att ta ut friskvården här på 

arbetsplatsen för det går inte. Människor som är intresserad av friskvården får sköta detta på 

sin fritid. 

 

Weber anser att man måste förstå meningen med individens handlande för att på så vis förstå 

orsakerna till dess förlopp och verkningar. Weber beskriver också att det finns en skillnad 

mellan att beteendet är meningsfullt och om beteendet saknar mening. Detta beror enligt 

Weber på om aktören har något syfte eller motiv för sitt beteende eller ej. Denna studie kan ge 

förklaringar till varför informanterna väljer att handla som de gör. Beteendet känns 

meningsfullt på grund av att de har ett syfte till varför informanterna handlar som de gör. 

Politiker och arbetsledningens syfte att arbetstagaren ska delta i friskvården beskrevs utifrån 

ett indivdualekonomiska, verksamhetsekonomiska och samhällsekonomiska perspektiven. 

Motiv arbetstagarna från båda grupperna, nyttjar motionskortet för att orka och må bättre på 

sina arbeten. Även känslan av att man känner sig piggare och gladare är syftet för att 

motionera. Däremot har arbetstagare, från båda grupperna beskrivet att orsaken till att dessa 

inte nyttjar friskvårdstimmen är följande: ledarskap, tidsbrist, utformningen av aktivitet, egen 

motivation samt normer och värderingar på arbetsplatsen. På så sätt blir beteendet 

meningsfullt, att man har en tanke bakom varför man inte tar ut sin friskvårdstimme. 

 

När det gäller sociala relationer, förklarar Weber att det innebär att flera olika människor tar 

hänsyn till varandra när de handlar mot varandra. Även om man har ett visst mått av 

ömsesidig orientering i varandras handlingar så betyder det inte att man har samma 

värderingar och attityder.  
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Inom denna förvaltning ansåg politikerna att de varit tydliga när det gäller vikten av att 

arbetstagarna skulle må bra. Däremot  upplevde de flesta av arbetstagarna att  de inte fick 

någon stöd och uppmuntran från sina chefer. 

  

När det gäller de öronmärkta 2,5 miljoner så gick uppfattningarna isär, när det gäller 

informanterna inom gruppen politiker och arbetsledning. Politikern ansåg att de hade tagit 

beslut att dessa pengar skulle nyttjas till friskvård. Däremot ansåg arbetsledningen att det inte 

fanns några pengar. Genom att de grundläggande förutsättningar inte är tydliga och klara 

inom förvaltningen, att inte alla har samma tillgång på information så leder det till att 

människorna kommer att handla efter det sätt som de tror är det riktiga. Vissa agerar efter att 

det inte finns pengar att tillgå medan andra handlar efter att det finns pengar. På så vis så kan 

man ju aldrig synkronisera handlingar till gemensamma handlingar eftersom de 

grundläggande förutsättningarna inte är klara för alla inom förvaltningen. 

 

Något som återkommer bland de flesta informanter oavsett om dessa är arbetstagare eller 

tillhör politiker och arbetsledningen, så är det åsikter att friskvården skulle missbrukas. Det 

fanns en tendens till tron att arbetstagarna hellre skulle gå och titta i skyltfönstren istället för 

att motionera. Attityden som finns inom förvaltningen är också en betydande faktor som 

påverkar att människor inte tar ut friskvården, på grund av att det anses inte riktigt legitimt. 

Denna mentalitet genomsyrar bland samtliga arbetstagarna, oavsett om man kan styra över sin 

arbetstid, eller att verksamheten faktiskt tillåter att arbetstagarna skulle kunna nyttja friskvård. 

Förvaltningen uppmuntrar inte till friskvård vilket i sin tur resulterar till att arbetstagarna 

handlar där efter, alltså väljer arbetstagarna att arbeta istället för att nyttja friskvårdstimmen. 

Däremot nyttjas motionskortet av en arbetstagare från vardera grupp i denna undersökning. 

Nyttjande sker dock på fritiden. Friskvården har blivit något som man som individ ska klara 

av själv på sin fritid.  

 

Politikern ansåg att organisationen bestod av många isolerade öar. Detta resulterar till att det 

inte heller finns någon övergripande kultur om hur och varför friskvården ska bedrivas inom 

respektive förvaltning. Politikern betonade dock att folk måste få göra och tycka olika, men 

det ska ändå finnas en enhetlig kultur i hela organisationen. Ahrne anser när man ska få 

igenom en gemensam handling inom en organisation så krävs det en  samordning mellan alla 

individuella handlingar.  
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Ahrne beskriver att människors egna handlingar silas genom ett organisatoriskt filter, på så 

vis skalas alla personliga tankar och känslor bort och fram kommer en stark och sammansatt 

handling som hela organisationen kan stå för. Det som möjligtvis kan vara en svårighet för 

hela organisationen, är att friskvården idag ska vara behovstyrd. Det är upp till varje 

förvaltning att arbeta ut en friskvårdssatsning som passar dem. Kanske skulle man behöva 

förändra detta synsätt genom att först gemensamt besluta om friskvård är något att satsa på 

inom organisationen. Därefter måste man ta ställning  på vilket sätt ska friskvården bedrivas, 

samt vem som innehar huvudansvaret att friskvård verkligen bedrivs. När man väl diskuterat 

detta och kommit fram till en lösning, så är det upp till varje förvaltning utifrån detta 

resonemang att utarbeta sitt friskvårdsprogram. 

  

Ahrne anser att det är många organisationer som inte fungerar på grund av att de har så dålig 

kontroll. Man skulle kunna applicera detta resonemang kring friskvården. Har förvaltningen 

dels bestämt sig för att friskvården ska få utrymme i verksamheten samt att man vill att den 

ska fungera så är det utifrån detta arbetsätt som man måste arbeta utifrån. Man kanske skulle 

kunna utföra ett belöningssystem till dem som deltar i friskvård, eller att möten aldrig läggs 

på den tid man vet att personalen nyttjar friskvården. 

  

Några av administratörerna ansåg att förvaltningen i samband med rekryteringen skulle ställa 

ett visst krav på den arbetssökandes fysiska prestationer. För att få anställning skulle den 

arbetssökande vara tvungen att klara viss nivå på olika konditionstester. Denna tanke kan ju 

utvecklas till att förvaltningen har kontinuerliga konditionstester för sina medarbetare. 

Administratören nämnde att många statliga verk har en sådan typ av anställningskrav till 

exempel polisen och militären. På så vis får man ju en typ av kontroll att de anställda 

tillämpar friskvård.  

 

Beck anser att man måste kunna se individualiseringen som en förändring av människors 

levnadssituationer och levnadsmönster. En av administratören beskrev att det förekom 

pausgymnastik för femton års sedan i förvaltningen. Under fem minuters tid ställde alla 

arbetstagare upp sig i närmaste korridor och utförde enkla gymnastik övningar tillsammans. 

På detta sätt blev pausgympan något litet och enkelt som var lätt för alla att utöva. I och med 

omorganisationen som medför att människorna har fler arbetsuppgifter och ett större ansvar så 

finns det varken tid eller ork för något utöver de ordinarie arbetsuppgifterna.  
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Arbetstagarna har genom individualiseringen anammat synsättet att motionen sköter man för 

sig själv på sin fritid. Däremot argumenterade några av administratörerna att avsaknaden av 

motionskompisar var ett av hindren för att man inte friskvårdade på arbetsplatsen. En del av 

dessa informanter berättade att några av personalen hade försökt dra igång ett antal 

arbetskompisar för att kontinuerligt gå på en promenad. Oftast rann den spontana 

motionsgruppen ut i sanden av en eller flera orsaker. Problemet kunde ligga i att det var svårt 

att samordna många till en gemensam aktivitet samt att verksamheten oftast inte tillät 

aktiviteten. Stor arbetsbelastning, ett patientärende eller ett möte ansågs viktigare än motionen 

och det fick till följd att friskvården fick stå tillbaka.  

 

Idag arbetar en heltidsanställd person inom organisationen med hälsofrågor. Denne person har 

inget ekonomiskt eller genomdrivande ansvar utan ska mer vara en idéspruta till övriga 

förvaltningarna. Det skulle kanske vara tänkbart att det skulle finnas en oberoende 

friskvårdsavdelning inom organisationen. Arbetet skulle utföras av en personalgrupp som 

besitter kunskap när det gäller hälsofrämjandet på arbetsplatsen. Avdelningen skulle dels ha 

en egen ekonomi och dels skulle personalen ha befogenheter att kunna genomdriva olika 

hälsoprojekt för övriga organisationen. Friskvården skulle på så vis ingå i denna verksamhet. 

 

Med dagens arbetssätt så lägger politiker och arbetsledningen ansvaret till att friskvården ska 

fungera långt ner i organisationens hierarki. Dessa tror att vägledarna, arbetstagarna  ute på 

arbetsplatsen ska kunna göra underverk när det gäller friskvård. Dessa vägledare får ingen 

avsatt tid för att kunna planera och genomföra olika aktiviteter, samt det får heller inte kosta 

några pengar. Detta resonemang kan vara en utav anledningarna till  att friskvårdsarbetet 

känns  svår att genomföra.  

 

Beck nämner att förhållandet på arbetet har förändrats genom individualiseringen. Flexiblare 

arbetstid och decentraliseringen av platsen för arbetet är några faktorer som har förändrats. 

Man möter på  vissa svårigheter när det gäller att passa in den rådande friskvården på just 

denna förvaltning. I och med omorganisationen har man gjort så stora nedskärningar på 

personalantalet, att det finns inget utrymme att ens en skulle kunna gå iväg från arbetsplatsen 

och motionera en timme. 
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Som en informanterna i arbetsledningen uttrycker sig  ”Idag är det så snävt och det är 

dessutom schema som förutsätter att varenda kotte är på plats för att verksamheten ska 

fungera”. För att få en fungerande friskvård så måste den och verksamheten gå hand i hand, 

inte som idag när de är varandras motpoler. När friskvården passar in i verksamheten, eller 

om man ska anpassa verksamheten efter friskvården, det ska låta vara osagt, så skulle detta 

troligen leda till en mer positiv attityd till friskvården. Då känner personalen att friskvården är 

något legitim att nyttja och detta skulle kanske i sin tur leda till en ökad uppslutning när det 

gäller friskvårdssatsningarna inom förvaltningen. 

  

När det gäller Arbetsmiljölagen så finns det ingen paragraf som avhandlar friskvård. Paragraf 

3:2b beskriver att arbetsgivaren är skyldig att svara för att den företagshälsovård som 

arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. Informanten från arbetsledningen beskriver att 

företagshälsovården som bedrivs idag inte innehåller någon friskvård. Arbetsmiljöverket ger 

däremot ut olika föreskrifter som är avsedd för hjälp och handledning i arbetsmiljöarbetet. 

  

Det skulle kännas relevant att ge friskvården en egen paragraf i Arbetsmiljölagen. Genom att 

friskvården skulle vara lagstiftad så skulle det även få större utrymme på arbetsplatserna.  

Detta resonemang skulle kunna förklaras av både Ahrne och Beck. Ahrne anser att 

samhällsprocessen drivs framåt genom att personliga handlingar slagits ihop och blivit en 

gemensam. Beck anser att människorna är beroende av möjligheter och trender som den 

rådande expertisen uttalar sig om. För att friskvården ska få ett genomslag på 

arbetsmarknaden så fodras en gemensam utformning när det gäller hur friskvården ska 

bedrivas samt ansvarsfrågan runt den. Därefter måste den lagstiftas i Arbetsmiljölagen. När 

dessa åtgärder vidtagits kan det möjligen leda till att fler politiker och arbetsledningen anser 

att friskvården känns relevant att satsa på inom förvaltningen.  

 

I och med att friskvården fått tydliga ramar för hur den ska bedrivas, genom att den finns med 

i Arbetsmiljölagen, så kommer detta att vara till stor hjälp för cheferna när de i sin tur ska 

implementera friskvården i övriga förvaltningen. På så vis markerar samhället att friskvård för 

personalen är något som värdesätts väldigt mycket. Den rådande diskursen förespråkar att det 

är viktigt att arbeta med arbetstagares hälsa. Däremot är steget väldigt stort när det gäller att 

handla därefter. Bara den horribla kostnaden att ohälsan i Norrbotten uppgår till 5 – 6 

miljarder kronor per år borde vara ett viktigt argument för att ta friskvårdssatsningarna på 

allvar.  
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Självklart kan friskvården inte som en ensam faktor på förvaltningen trolla bort all ohälsa som 

råder bland personalen. Men samtidigt så kan friskvården, om den väl fungerar, vara en 

bidragande orsaker till att människors hälsa skulle komma i en bättre balans.  

 

Något som verkar vara ett problem för politiker och arbetsledningen i dagsläget, är att ändra 

riktning på deras egna handlingar när det gäller personalens friskvård. Att gå från ”bör” till  

”att vilja” göra något åt personalens välbefinnande. Fast man vet att personalens hälsa är 

viktig så handlar man inte efter det. Det finns inget större engagemang runt friskvården idag. 

Man ”bör” sätta in åtgärder, så detta resulterade till friskvårdstimmen samt motionskorten. Att 

den inte riktigt fungerar på förvaltningen anser informanterna från ledningen och politiker, 

beror på avsaknad av verktyg, metod och kunskap. En lagstiftning när det gäller friskvård i 

Arbetsmiljölagen, kan hjälpa till att ge handlandet för friskvården en skjuts framåt. 

 

Även arbetstagarna kanske skulle bli mer motiverade att nyttja friskvårdsaktivieterna om den 

skulle kännas legitim från chefsnivå. En annan förutsättning som har betydelse om 

arbetstagarna väljer att delta i aktiviteterna, är att friskvården praktiskt går att genomföra 

inom förvaltningen. Hittar man formen på friskvården samt förändrar attityden kring den, att 

friskvård ska kännas som ett naturligt komplement i arbetstagarens arbetssituation, då blir nog 

möjligheterna större till att fler arbetstagare väljer att nyttja förvaltningens 

friskvårdsaktiviteter. 

 

Beck förklarar med sin teori att genom individualiseringsprocessen så har människorna blivit 

självreflexiva. De måste själva besluta om hur sina levnadsvanor ska se ut för att bäst klara av 

både arbete och fritid. Människan måste även enligt Beck ta konsekvenser för sina fattade och 

inte fattade beslut. För arbetstagare med vårdande arbetsuppgifter blev detta resonemang 

tydligt. Dessa ansåg att det var individen själv som hade ansvaret för att friskvården 

fungerade. Många av vårdarna hävdade att personalens friskvård var endast något som rörde 

dem själva, chefen däremot hade inget med det att göra. Däremot administratörerna ansåg att 

friskvårdens fungerande inte bara låg på individens ansvar. Även argument som ledarskap och 

friskvårdens utformning ansåg dessa informanter vara avgörande för om man nyttjade 

friskvården eller ej.  
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Beck beskriver att förr kunde man skylla sitt misslyckande på ödet eller Gud, idag är ett 

misslyckande lika med ett personligt misslyckande. Detta synsätt blev också tydligt när det 

gäller denna förvaltning. När det gäller förvaltningens friskvårdssatsning så erbjuds 

friskvårdstimmen om verksamheten tillåter det samt motionskortet. Det känns som att 

arbetsgivaren har dragit sitt strå till stacken när de kan erbjuda denna form av friskvård. Sedan 

är det upp till arbetstagarna att sätta igång att motionera, oavsett om det finns eller inte finns 

förutsättningar för dessa aktiviteter.  

 

Många av informanterna från både politiker och arbetsledningsgruppen och 

arbetstagargruppen har uttalat att friskvården först måste förankra sig positivt hos politiker 

och arbetsledningen, för att få spridning neråt i organisationen. Larsson förklarar i sin 

ledarskapsteori, på vilket sätt chefen måste agera för att få ut sitt budskap till arbetstagarna. 

Ledarskapet är ett mentalt förhållningssätt. Det är viktigt att en chef handlar på ett föredömligt 

sätt t ex stå för sin åsikt som leder till en trygghet bland de anställda. En chef kan inte säga att 

friskvård är bra men sedan strunta i att ge förutsättningarna till att de anställda sedan ska 

kunna nyttja den. Larsson anser också att chefen ska ta det yttersta ansvaret att friskvården 

ska fungera både för organisationen och för individen. Chefen ska även ge en personlig 

omtanke i form av stöd och konfrontation. Med detta resonemang framkommer det  att chefen 

dels ska stödja sin personal att ta ut friskvård men även se till att friskvården fungerar. Om 

friskvården inte fungerar så måste chefen kontrollera vad detta kan bero på och åtgärda detta. 

Detta resonemang stämmer även in på Ahrnes tankar om vikten av god kontroll inom en 

organisation.  

 

Avslutningsvis så kan man säga att dagens förvaltning står i startgroparna när det gäller 

friskvård. Det finns ett äkta engagemang och en vilja bland många av informanterna både 

bland arbetstagarna och bland politiker och arbetsledningen att friskvården ska komma igång.  

Tyvärr är hindren idag är alltför höga och många, för att människorna skulle kunna delta i den 

friskvårdssatsning som dock bedrivs när det gäller friskvård inom förvaltningen. Något som 

framkom tydligt bland många informanter oberoende om de var arbetstagare eller tillhörde 

politiker och arbetsledningen, var att när arbetssituationen var pressad så fick friskvården stå 

tillbaka. Den här handlingen blir väldigt frustrerad för samtliga på grund av att de vet att det 

skulle vara tvärtom. När det är arbetsamt på arbetet så är det viktigt att man har en god 

grundkondition, för då orkar man fast det är tufft. 
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En annan gemensamma nämnare till varför friskvården var svår att nyttja, var den rådande 

mentaliteten som finns inför friskvård. Idag upplevs en misstro till dels friskvård i sig,  men 

även tvivel att kollegor och medarbetare verkligen friskvårdar när de tar ut sin 

friskvårdstimme och inte går på stan och tittar i skyltfönstren. Slutligen framkom det också att 

det var skillnader i handlingsutrymmet när det gäller ekonomin. Politikern uttalade att det 

fanns 2,5 miljoner avsatt för friskvård medan  arbetsledningen ansåg att inga öronmärkta 

pengar avsatts för friskvård. På grund av att ekonomin har en stor påverkan över människors 

handlingar så måste detta frågetecken snarast rättats ut. På så vi får politiker, arbetsledningen 

och arbetstagare inom förvaltningen samma förutsättningar för vad som gäller ekonomiskt för 

friskvård, och kan på så vis styra sina handlingar åt samma håll.  

 

Dagens friskvård inom just denna förvaltning kan dock beskrivas som en motsättning mellan 

realitet och ideal.  
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5.1 Vidare forskning 

Detta ämne är ett väldigt viktigt men outforskat område. Verktyg och kunskaper hur man 

praktiskt ska få friskvården att fungerar är nödvändiga eftersom arbetstagare på den svenska 

arbetsmarknaden mår allt sämre. Det skulle vara väldigt intressant att utveckla denna 

undersökning till att gälla ett större undersökningsområde för att på så vis kunna falsifiera 

eller verifiera de tendenser som just framkommit i denna undersökning. 

  

Det skulle även vara väldigt intressant att  göra en studier där friskvården var väl integrerat i 

ett företag eller organisation. Fokus på en sådan undersökning skulle då ligga på de sociala 

faktorerna som leder fram till att både arbetsledning och arbetstagare aktivt arbetar för och 

med friskvård.  
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 BILAGA 1 
 
Intervju med politikern 
 
Det övergripande syftet är att undersöka vilka sociala faktorer som påverkar politiker och 

arbetsledningens arbetssätt när det gäller arbetet med friskvård för de anställda, samt att även 

undersöka vilka sociala faktorer som inverkar till att anställda deltar respektive avstår från 

förvaltningens friskvårdssatsning. 

 
Frågeställning är således: 

� Vilket bakomliggande motiv har politiker och arbetsledningen inom förvaltningen när 

det gäller friskvårdsarbetet för de anställda?  

� Vilka faktorer påverkar de anställda till att delta/inte delta i friskvårdsaktiviteterna? 

� Finns det en överensstämmelse mellan politiker och arbetsledningen kontra de 

anställda när det gäller utförandet av friskvård inom förvaltningen? 

 
Bakgrundsfrågor 

1. Kön 

2. Ålder 

3. Politiska uppdraget 

 

  1. Beskriv vad ni lägger in i begreppen; Friskvård, Hälsa, Välbefinnande och  

      Arbetstrivsel    

 2. Kan ni beskriva vilka friskvårds satsning som görs när det gäller de anställda inom    

     kommunen 

3.  Vilka är motiven bakom dessa friskvårds satsningar?  

4. Känns dagens friskvårds satsningar relevanta? Om ja/nej motivera 

5. Är en fungerande friskvård bland de anställda en viktig politisk fråga? Om ja/nej – 

motivera  

6. Vad förväntar ni att få ut av kommunens friskvårds satsning? 

7. Anser du att dagens friskvården fungerar bland de anställda. På vilket sätt –motivera 

8. Anser du att det kan finns någon ekonomisk vinning för kommunen genom att bedriva 

friskvård? (minska sjukskrivningarna) 

9. Hur mycket resurser avsätts årligen för personalens friskvård? Känns satsningen 

relevant – motivera 

10. På vems ansvar ligger det i att kommunen har en fungerande friskvård? 
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11. Socialförvaltningen har varit med i Hälsoprojektet, är det något som övriga 

förvaltningarna borde delta i? Varför? Motivera 
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BILAGA 2 
Intervju med arbetsledningen 
 
Det övergripande syftet är att undersöka vilka sociala faktorer som påverkar politiker och 

arbetsledningens arbetssätt när det gäller arbetet med friskvård för de anställda, samt att även 

undersöka vilka sociala faktorer som inverkar till att anställda deltar respektive avstår från 

förvaltningens friskvårdssatsning. 

 

Frågeställningar är således: 

� Vilket bakomliggande motiv har politiker och arbetsledningen inom förvaltningen när 

det gäller friskvårdsarbetet för de anställda? 

� Vilka faktorer påverkar de anställda till att delta/inte delta i friskvårdsaktiviteterna? 

� Finns det en överensstämmelse mellan politiker och arbetsledningen kontra de 

anställda när det gäller utförandet av friskvård inom förvaltningen? 

 
Bakgrundsfrågor  

1. Kön 

2. Ålder 

3. Nuvarande arbetsuppgift 

 

Beskrivning av friskvård 

1. Beskriv vad du lägger in i begreppet friskvård? (förmån eller ingår det i arbetet) 

2. Är friskvård något som förekommer på er förvaltning?  

3. Hur anser ni att dagens friskvård fungerar här på förvaltningen? Bra/dåligt - motivera 

4. Vad är tanken med att bedriva friskvård inom förvaltningen? 

5. Vad är kommunens friskvårdspolicy/riktlinjer 

6. Vem anser ni har ansvaret att friskvården utnyttjas (chefen, personalen)  

7. Har ni någon typ av uppföljning när det gäller friskvården?  
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    Din tolkning av AML? 

 

Enligt Arbetsmiljölagen AML 3: 2b så ska arbetsgivaren tillhandahålla någon typ av 

företagshälsovård även om arbetsmiljön och arbetsuppgifterna inte är förenade med 

uppenbara påfrestningar och risker för de anställda. 

 

1. Anser du att man även kan tolka in friskvården i denna paragraf? 

 

Personalen 

1. Är det viktigt att personalen deltar i kommunens friskvårdssatsning, motivera? 

2. På vilket sätt arbetar ni för att få personalen intresserade att delta i friskvårdsaktiviteter?  

3. Vilka förväntningar har ni på personalen som tar del av era friskvårdsaktiviteter? 

4. Beskriv er uppfattning när det gäller personalens nyttjande av kommunens 

friskvårdsaktiviteter, exempelvis friskvårdstimmen?  

5. Stor/liten nyttjande bland personalen? – Vad kan det bero på? 

6. Anser ni att det är viktigt att personalen tar ut sin friskvårdstimme? Varför i så fall? 

7. Anser ni att vissa personalgrupper kan ha svårare att ta ut friskvård? (vårdande) 

8. Hur går ni tillväga för att underlätta även för dessa personalgrupper att kunna ta ut 

friskvård? 

9. Finns det möjligheter för personalen att kunna vara med och påverka friskvårdens 

innehåll? 

10. Anser du att det är viktigt med personalens med inflytande? På vilket sätt?  

11. Hur arbetar man för att få med personal som inte vill delta i friskvården? 

12. Hur går ni till väga för att stödja personalen att fortsätta med friskvård? 

 

1. Dina åsikter om Hälsoprojektet som genomfördes på socialförvaltningen?  

2. Bra/Dåligt – något som borde genomföras på de övriga förvaltningar?- motivera 

3. Finns det någon uppföljning av projektet – ska ni medverka där i så fall? 

 

1. Beskriv vad du lägger in i begreppet hälsa 

2. Hur anser du att personalens hälsa värderas idag här på kommunen? 

3. Hur arbetar ni konkret för att ta reda på personalens hälsoläge? 

4. Varför är det viktigt att arbeta med personalens hälsa? 
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5. Kan friskvården på arbetsplatsen leda till en förbättrad hälsa bland de anställda? I så fall 

på vilket sätt? 

 

1. Beskriv vad du lägger in i begreppet välbefinnande 

2. Är det viktigt att veta hur personalens välbefinnande ser ut? - motivera 

3. Kan friskvården på arbetsplatsen leda till en bättre välbefinnande bland personalen? 

 

1. Anser du att dagens friskvården får ta den plats i kommunens ekonomiska budget som 

den behöver för att kunna leda till positiva resultat? 

2. Tror du att det kan finnas en ekonomisk vinning för förvaltningen genom att bedriva 

friskvård? (minska sjukskrivningarna) 

3. Hur mycket får friskvården kosta per personal och år? 

4. Anser ni att ni får tillbaks det ni satsat på personalen?  

 

1. Beskriv vad du lägger in i begreppet arbetstrivsel 
2. Arbetstrivsel bland de anställda, är det något som du anses prioriteras högt idag här i 

kommunen? 

3. Hur går ni till väga när man utformar arbetstrivsel?  

4. Anser ni att arbetstrivsel har betydelse när det gäller personalens hälsa, i så fall på 

vilket sätt? 
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BILAGA 3 

Intervju med arbetstagare 
  
Det övergripande syftet är att undersöka vilka sociala faktorer som påverkar politiker och 

arbetsledningens arbetssätt när det gäller arbetet med friskvård för de anställda, samt att även 

undersöka vilka sociala faktorer som inverkar till att anställda deltar respektive avstår från 

förvaltningens friskvårdssatsning. 

 

Frågeställningar är således: 

� Vilket bakomliggande motiv har politiker och arbetsledningen inom förvaltningen när 

det gäller friskvårdsarbetet för de anställda? 

� Vilka faktorer påverkar de anställda till att delta/inte delta i friskvårdsaktiviteterna? 

� Finns det en överensstämmelse mellan politiker och arbetsledningen kontra de 

anställda när det gäller utförandet av friskvård inom förvaltningen? 

 

Bakgrundsfrågor  

1. Kön 

2. Ålder 

3. Nuvarande arbetsuppgift 

 

 1. Beskriv vilken friskvård ni har i denna organisation 

1. Beskriv vad du lägger in i begreppet friskvård? (förmån eller ingår det i arbetet) 

2. Är friskvård något som förekommer på er arbetsplats?  

3. Om ja, kan du beskriva vilka typer av aktiviteter som ingår i friskvården på er 

arbetsplats? (simning, gymnastik, avslappning, stresshantering eller resor, fester)  

4. Vad är tanken med just dessa aktiviteter? 

5. Vad är kommunens friskvårdspolicy/riktlinjer 

6. Är dessa något som är bestående eller arbetar man kontinuerligt med dessa?  

7. Hur länge har det förekommit friskvård inom denna organisation? 

8. Hur länge har ni arbetat med friskvård på arbetsplatsen? 

9. Beskriv din roll som friskvårdsansvarig  
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2. Hur arbetar ni så att AML efterföljs? 

Enligt Arbetsmiljölagen AML 3: 2b så ska arbetsgivaren tillhandahålla någon typ av 

företagshälsovård även om arbetsmiljön och arbetsuppgifterna inte är förenade med 

uppenbara påfrestningar och risker för de anställda. 

 

1. Anser du att man även kan tolka in friskvården i denna paragraf? 

2. Är det något som du arbetar efter - motivera  

3. Är det viktigt att både personal och chefer känner till innehållet i AML? – motivera. 

 

3. Kan du beskriva orsakerna till varför ni arbetar med friskvård? 

1. Vad är syftet med friskvården när det gäller personalen? 

2. Varför har ni valt att arbeta med friskvård? 

3. På vilket sätt arbetar ni för att få personalen intresserade att delta i 

friskvårdsaktiviteter?  

4. Vilken målsättning har ni när det gäller personalens deltagande i friskvårdsarbetet? 

5. Känner ni att ni uppfyllt några mål idag när det gäller friskvårdsarbetet? – motivera 

6. Vilka förväntningar har ni på personalen som tar del av era friskvårdsaktiviteter? 

7. Beskriv er uppfattning när det gäller personalens nyttjande av kommunens 

friskvårdsaktiviteter, exempelvis friskvårdstimmen? Stor/liten nyttjande bland 

personalen?  

8. Vad kan det bero på? 

9. Anser ni att det är viktigt att personalen tar ut sin friskvårdstimme? Varför i så fall? 

10. Anser ni att vissa personalgrupper kan ha svårare att ta ut friskvård? (vårdande) 

11. Hur går ni tillväga för att underlätta även för dessa personalgrupper att kunna ta ut 

friskvård? 

12. Har ni någon typ av uppföljning? 

13. Kan ni idag märka någon förändring bland personalen som deltar i friskvård 

jämförelse mot de som inte deltar i friskvård? 

14. Positivt – motivera 

15. Negativt – motivera 

 

16. Vad är syftet med friskvård när det gäller verksamheten? 

17. Finns det någon koppling mellan personal som deltar i friskvård och en förändrad 

verksamhet? 
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18. Om ja, vilken målsättning har ni för att verksamheten ska förändras genom 

personalens friskvårdsinsatser? 

19. Anser ni idag att ni kan se några av dessa förändringar i verksamheten? 

 

20. Dina åsikter om Hälsoprojektet som genomfördes på en av förvaltningarna i 

organisationen 

21. Bra/Dåligt – något som borde genomföras på de övriga förvaltningar?- motivera 

 

22. Beskriv vad du lägger in i begreppet hälsa 

23. Hur anser du att personalens hälsa värderas idag här på kommunen? 

24. Hur arbetar ni konkret för att ta reda på personalens hälsoläge? 

25. På vilket sätt bidrar ni till en bättre hälsa bland de anställda? 

26. Beskriv hur ni arbetar för att utveckla och befrämja hälsan (aktiviteter, föreläsningar, 

information) 

27. Varför är det viktigt att arbeta med personalens hälsa? 

28. Hur kan friskvården på arbetsplatsen leda till en förbättrad hälsa bland de anställda? 

 

29. Beskriv vad du lägger in i begreppet välbefinnande 

30. Vilken uppfattning har ni när det gäller personalens välbefinnande? 

31. Är det viktigt att veta hur personalens välbefinnande ser ut? 

32. Om ja – motivera 

33. Om nej - motivera 

34. Kan friskvården på arbetsplatsen leda till förändrade och sundare levnadsvanor? 

35. Om ja – motivera 

36. Om nej – motivera 

37. Har ni genom utvärderingar av friskvården märkt av en förändring av personalens 

välbefinnande? 

38. Om ja – motivera 

39. Om nej – motivera 

40. Om friskvården lett fram till en positiv utveckling till personalens välbefinnande, hur 

kommer det att bibehållas även i framtiden? 

 

Anser du att dagens friskvården får ta den plats i kommunens ekonomiska budget som 

den behöver för att kunna leda till positiva resultat? 
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1. Tror du att det finns ett samband mellan friskvård och en  ekonomisk vinning inom 

organisationen? 

2. Hur mycket får friskvården kosta per personal och år? 

3. Hur ofta har personalen tillgång till friskvård? (per månad per vecka?) 

4. Anser ni att ni får tillbaks det ni satsat på personalen?  
5.   Anser ni att friskvården är lönsam för all personal inom verksamheten? 

 

     4. Beskriv vad du lägger in i begreppet arbetstrivsel 
5. Arbetstrivsel bland de anställda, är det något som du anses prioriteras högt idag här i 

kommunen? 

6. Arbetar ni aktivt med arbetstrivsel för era anställda? 

7. Hur går ni till väga när man utformar arbetstrivsel? (aktiviteter) 

8. Anser ni att arbetstrivsel har betydelse när det gäller personalens hälsa? 

9. På vilket sätt har den betydelse? – motivera 

10. Vem planerar friskvården? 

 

11. Finns det möjligheter för personalen att kunna vara med och påverka friskvårdens 

innehåll? 

12. Om ja, varför är det viktigt med personalens medinflytande? 

13. Hur får man personalen motiverad till att vilja utföra friskvård? – motivera 

14. Hur når man ut med friskvården på arbetsplatsen? (information, anslag) 

15. Är det viktigt att all personal är med i friskvården? 

16. Om ja – motivera 

17. Om nej - motivera 

18. Hur arbetar man för att få med personal som inte vill delta i friskvården? 

19. Hur går ni till väga för att stödja personalen att fortsätta med friskvård? 

20. Vem anser ni har ansvaret att friskvården utnyttjas (chefen, personalen) 
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BILAGA 4 
Intervju med projekt ansvarig 

 

1. Varför gick ni med i Hälsoprojektet?  

2. Berätta för mig om projektets syfte 

3. Förväntningar av projektet? (minskad sjukskrivning bland personalen) 

4. Hur länge varade projektet tidsmässigt? 

5. Vilka typer av aktiviteter innehöll projektet 

6. Vilken var tanken med dessa aktiviteter? 

 

7. Vad var din roll i detta projekt? 

8. Varför ville du vara med i detta projekt?  

 

9. Vem var projektet riktat för? 

10. Hur arbetade ni för att få med övriga anställda till projektet? 

11. Om personalen inte ville vara med, hur agerade ni då? 

12. Vad har projektet gett personalen, arbetslagen och kommunen?  

 

13. Har projektet inneburit några större förändringar för de anställda? 

14. Hur arbetar man idag för att de positiva förändringarna projektet gav bibehålls? 

15. Har ni uppnått de mål ni hade inför projektet? 

16. Om ja – motivera 

17. Om nej – motivera 

18. Är projektet något att arbeta med även i framtiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




