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Sammanfattning 

Eftersom rollen som lärare inom skolan som organisation har fått ett större ansvar, med högre 

krav och ett vidgat arbetsområde. Så krävs det mer av skolan som organisation för att 

förebygga de eventuella fysiska överbelastningar och den negativa inverkan som denna kan 

ha på läraren. Det är viktigt att man i största mån försöker förebygga att denna negativa 

påverkan får inverka på den anställdes arbete, vilket man till exempel kan motverka genom 

friskvård. Den lärande organisationens ansvar gentemot individen har ökats sedan en stor 

mängd tjänster inom  bland annat utbildningsväsendet dragits in. 

 

Vi gick ut i två skolor, förskola till årskurs 9, för att intervjua ett urval av de lärare som var 

verksamma där. Vi intervjuade även rektorerna på dessa skolor eftersom de innehar en 

information som för oss varit viktig i denna undersökning. 

 

Vi blev positivt  överraskade av att dessa båda skolor satsat  i den mån de gjort på friskvård. 

Men med dessa möjligheter till friskvård så fanns det hinder vilka bromsar organisationens 

utopier i satsningen för att öka de anställdas välbefinnande. 

 

Nyckelord; friskvård, hälsa, organisation, byråkrati 
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Abstract 

Since the roll as a teacher within the school as an organization has gained a greater 

responsibility with higher demands and a wider work area. It takes more of the school as an 

organization to prevent possible physic overloads and the negative influence. It is important 

that you in the greatest way possible try to prevent this negative influence from affecting on 

the employees work. Which can be done with for example health maintenance. The teaching 

organizations responsibility to the individual has been increased since a large amount of 

services in the educational sector as been withdrawn. 

  

We contacted two school, preschool to grade 9, to interview a selection of the employed 

teachers. We also interviewed the principals of these schools since they have information that 

is important to us in this examination. 

  

We were positively surprised that both these schools had worked as much as they had on 

health maintenance. But with these possibilities for health maintenance there were obstacles 

which hinders the organizations utopias in the campaign to increase the well being of their 

employees   

 

Keywords; health maintenance, health, organization, bureaucracy 
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1. Inledning 
Vi kommer i detta kapitel att ge läsaren en bakgrundsförståelse i ämnet. Vi kommer vidare att 

beskriva vårt syfte och våra problemformuleringar och begreppsdefinitioner, vilka ger läsaren 

en inblick i ämnet. I metoddelen redogör vi vidare för hur vi bäst skall gå tillväga för att 

uppnå vårt syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
1.1.1 Ohälsans ökning 
Ohälsan har ökat sedan slutet av 1990-talet och början av 2000-talet, inom det svenska 

arbetslivet. Något som blivit ett viktigt samtalsämne (Angelöw, 2002:13) Detta är något som 

ligger till grund till varför vi finner det intressant att undersöka skolans arbetsmiljö närmare, 

och då främst friskvårdsatsningar. Skolan är en viktig del inom den offentliga sektorn, där 

lärare har sin arbetsplats. Skolan och utbildningsväsendet i stort har en viktig roll i samhället. 

Och därför är det viktigt att kunskap om lärares hälsa och ohälsa lyfts fram. Motion som 

utförs regelbundet kan öka syreupptagningsförmågan med 50 %, vilket medför att man kan 

klara av arbetsdagen mindre ansträngande. (Andersson.1997 ) 

 

Under 1993- 2001, visar Statistiska centralbyrån i en artikel om längre sjukskrivningar att 

både kvinnor och män, mellan 20-64 år, inom utbildningsväsendet på ett högt index vad gäller 

ökad sjukpenning. Kvinnor inom utbildningsväsendet toppar index med 116, vilket är 12,5% 

av näringsgrenens totala utgifter. Utbildningsväsendet hamnar inom samma kategori för 

männen på en tredje plats med index 100, vilket motsvarar 5 % av de totala utgifterna inom 

näringsgrenen.(scb.se) Och det är främst långtidssjukskrivningarna som har ökat, under senare 

delen av 1990-talet och början på 2000-talet. 2002 i april var 118 000 personer sjukskrivna i 

minst ett år, 65 procent av dessa var kvinnor och resterande 35 procenten män. Dessa siffror 

visar på den stora problematik som finns vad gäller sjukskrivningar inom det svenska 

arbetslivet från slutet av förra decenniet och fram till idag. Siffrorna i fråga är viktiga att lyfta 

fram för att få en inblick i det problem som finns inom det svenska arbetslivet. Vilka är en av 

de faktorer som ligger till grund för vårt val av uppsats. Det har gjorts stora nedskärningar 

inom den offentliga sektorn, däri skolan utgör en stor del, och där de största problemen med 

ohälsa förekommer. Av långvarit sjukskrivna är kvinnor inom offentlig sektor kraftigt 

överrepresenterade. Långtidssjukskrivningarna drabbar allt yngre kvinnor som arbetar inom 

skola, vård och omsorg. (Angelöw, 2002) Sjukförsäkringsutredningens klarläggande år 1999 
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visar att det finns skillnader i sjukfrånvaron mellan olika sektorer. I landsting och kommun 

sju procent, fyra procent inom stat och det privata näringslivet. (Angelöw, 2002) På 1990-talet 

började man att skära ner på personal, bl.a. inom offentlig sektor, vilket ligger till grund för 

den ökade ohälsan. Inom vård, omsorg och skola tog man bort nästan 100 000 jobb och det är 

därför ingen tillfällighet att det är där vi idag har de största problemen med ohälsa. Omvänt 

blir det att det är där som vi har mest att vinna på ökad hälsa. (Johnsson, 2003) Stressfyllda 

arbeten med höga krav har ökat under senare delen av 1900-talet. 

( Zanderin, 1997) 

 

1.1.2 Friskvård – en lönsam investering 
För att få friska medarbetare är friskvård en lönsam investering. Angelöw refererar i sin bok 

”Friskare arbetsplatser” till Stefan Lundström, företagsekonom, som menar att man kan få 

fem kronor tillbaka på varje krona som har satsats. En vanlig form av friskvård är att många 

företag erbjuder sina anställda en timmes friskvård i veckan på betald arbetstid. Under de 

senaste åren tycks friskvårdssatsningarna framförallt ha kommit igång, och en orsak till det är 

den kraftiga ökningen av sjukskrivningar. Angelöw, 2002, menar att friskvårdsatsning är en 

verklig åtgärd för att avhjälpa detta. (Angelöw, 2002) Fysisk aktivitet kan hindra flera av våra 

folksjukdomar. Ett exempel är ryggbesvär som står för flest sjukdagar av alla 

sjukdomsgrupper. (Angelöw, 2002)  

 

14 procent av den arbetsföra befolkningen kan idag inte utföra ett arbete på grund av 

arbetsoförmåga. Det läget som vi idag befinner oss i gör att bättre hälsa bara skapar vinnare. 

Detta oavsett om det är nationalekonomiskt eller mänskligt. (Johnsson, 2003) Långvariga 

sjukskrivningar gör att den offentliga ekonomin belastas tungt och innebär stora svårigheter 

för den enskilda individen. (Marklund, 2000)  

 

För att motverka sjukskrivningar och för att få igång friskvården på ett mera effektivt sätt 

finns olika strategier man kan använda sig av. Angelöw, 2002, menar att det behövs 

hälsocoacher på ledningsnivå för att inspirera, och vägleda personalen och göra friskvården 

till en mer naturlig del av verksamheten. (Angelöw, 2002) Huvudansvaret för arbetsmiljön 

lägger dock arbetsmiljölagen på arbetsgivaren. Dock krävs att alla på arbetsplatsen är med 

och deltar i arbetet för en godare arbetsmiljö. (Ericson, Gustafsson, 1995) 
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Friskvård på arbetsplatsen kan vara ett sätt att eliminera den negativa stress som kan leda till 

den fysiska ohälsan. Om människan mår bra, så mår organisationen och samhället bra, vilket 

skapar större lönsamhet. Detta då människan, genom friskvård, skapar ett bättre skydd mot 

denna negativa stress. Motion är en friskfaktor, både kroppsmässigt och för den psykiska 

hälsan. Vid fysisk aktivitet alstras mer av lyckohormonet endorfin. En annan förklaring är att 

överskott av stresshormon, bl.a. Adrenalin och noradrenalin, förbrukas när man rör sig raskt. 

(Hauffman, 2000) Även Johnsson, 2003 menar att om människor mår bra, mår organisationen 

bra och till följd därav skapas villkor för effektivitet och lönsamhet. Hälsa, effektivitet och 

lönsamhet hänger samman och är varandras förutsättningar. Det blir det alltså ogenomförbart 

att under en längre tid, utan lönsamhet, vidmakthålla god hälsa på en arbetsplats. God hälsa är 

en av våra största tillgångar, företagsekonomiskt, nationalekonomiskt och mänskligt. För att 

bygga ett bättre Sverige blir god hälsa den största dolda tillgången. (Johnsson, 2003) 

 

1.1.3 Friskvårdens och arbetsmiljöns utveckling  
Under 60-talet dök friskvårdsbegreppet på allvar upp och under 70-talet kom det att ta sig 

uttryck i någonting som kan liknas vid organiserad verksamhet. Kost och motion var då helt 

framträdande teman. Grupp- och utbildningsverksamhet blev allt vanligare under 80-talet, och 

kopplades ihop med friskvårdsbegreppet. Hälsotester och hälsoprofilsbedömningarna var 

också en företeelse som växte fram under 80-talet. Begreppet friskvård har utvidgats radikalt 

sedan 70-talet. (Rydqvist, Winroth, 1993) Liksom friskvården har arbetsmiljön utvecklats och 

förändrats, människan skall nu kunna påverka sin arbetssituation på ett bättre sätt där 

välbefinnandet sätts i centrum. Under senare delen av 1900-talet har begreppet arbetsmiljö 

vidare fördjupats, från att enbart handla om arbetsplatsens fysiska omgivning och utformning. 

Den nya arbetsmiljölagen som kom 1978 åskådliggör det. Det nya synsättet på arbetsmiljön 

visar på vikten av att se alla förhållanden som man möter i arbetslivet. Enligt arbetsmiljölagen 

ska dessa lämpas till människans fysiska och psykiska villkor. Målet med att förbättra 

arbetsmiljön ska frambringa arbetsförhållanden som åstadkommer välbefinnande, utveckling 

och arbetsglädje. Handlingarna ska inte bara syfta till att minimera risker. Människan, den 

arbetade, ska kunna inverka på sin arbetssituation. (Lennerlöf,(red.)1991) 

Även om människan fått ett större utrymme inom organisationen så måste man se till 

organisationens utformning, och förstå att ett samspel mellan människan och organisationen 

är ofrånkomligt. Dessa båda faktorer påverkar varandra. Förhållandena på arbetsplatsen 

påverkar de personlighetsegenskaper vi visar i och utanför arbetet menar Lennerlöf, 1991. 

Egenskaperna är präglade av ledningsideologi och det sociala klimat som råder, men även av 
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den organisationsstruktur som man använder. Medarbetarna, arbetsmiljön samt individens 

personlighetsegenskaper samspelar och tid och rum spelar in och påverkar arbetsprestationer 

och arbetstillfredsställelse. Det sker en gemensam påverkan mellan dessa faktorer, som sker 

intimt och dynamiskt. Individen påverkar miljön och medarbetarna och blir samtidigt 

påverkad av dessa. (Lennerlöf, (red.)1991)  

 

1.1.4 Organisationens betydelse för de anställda 
Under de senaste åren har kännedomen kring personalen som en viktig tillgång i 

organisationer ökat. För organisationers framgång har de anställda fått en ökad betydelse. 

Genom förändringar som t.ex. ändrade värderingar fordras nya arbetsorganisationer. Den 

enskilde anställde får i utvecklingen av dessa nya organisationsformer en viktig funktion. Att 

anställda har upplevt avigsidorna med föråldrade organisationsformer och ledningsstrategier 

där anställdas behov satts på undantag är även en drivande kraft. Mångsidighet, flexibilitet, 

motivation och engagemang måste förbättras hos de anställda för att organisationer ska klara 

ökade krav från omgivningen. Följderna av en större investering på de anställda i form av 

kompetensutveckling, bättre organisation och arbetsmiljö, leder till förhöjd lönsamhet och 

avkastning men även till bättre arbeten för att passa dagens samhällsutformning. 

(Angelöw, 1991)  

 

1.1.5 Arbetsgivarens skyldighet vid arbetsmiljöarbete 
Vid arbetsmiljöarbetet är arbetsgivaren skyldig att leda, planera och kontrollera arbetet.  Han 

måste ständigt kontrollera riskerna i verksamheten och ta till eventuella åtgärder om detta 

behövs. Arbetsmiljöfrågorna skall sammansvetsas med andra frågor av samma karaktär, som 

rör verksamheten och dess helhet. Dokumentation av arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet skall 

arbetsgivaren genomföra i den mån verksamheten kräver. Handlingsplaner skall därvid 

upprättas. ( Ericson & Gustafsson 1995) Redan i de grundläggande besluten bör den fysiska, 

psykiska och sociala arbetsmiljön finnas med i samma utsträckning som de andra 

produktionsmålen. (Ericson & Gustafsson, 1995) 

 

1.1.6 Skyldighet att samverka 
I arbetsmiljölagens 3e kapitel ” Skyldighet att samverka” står det följande i  

1a § ”Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö”. 

(Ericson & Gustafsson, 1995:58) 
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Ett gott samarbete, arbetsgivare och arbetstagare emellan, och ett ökat inflytande för de 

anställda uppmärksammar faktorer som kan vara av ogynnsam karaktär för arbetsmiljön. De 

anställda och deras synpunkter och erfarenhet är av stor vikt vad gäller utformningen av 

arbetsförhållandena. Detta bidrar till ökad arbetstillfredsställelse för arbetstagarna och 

lösningar på arbetsmiljöproblemen kan upplösas. Både arbetsgivare och anställda måste aktivt 

utveckla arbetsmiljön i en riktning som är eftersträvansvärd.  

 

1.1.7 Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön 
I arbetsmiljölagens 3e kapitel ” Skyldighet att samverka” står det följande i  

2 § ”Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren 

utsätts för ohälsa eller olycksfall… Om arbetsförhållandena påkallar det skall arbetsgivaren 

föranstalta om företagshälsovård i den omfattning verksamheten kräver.” (Ericson & 

Gustafsson, 1995:59) 

 

Inom verksamheten har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön. De grundläggande 

förhållandena måste alltid beaktas och observeras, statens och samhällets insatser får 

tillsammans med de fackliga organisationerna inte överskrida dessa. (Ericson & Gustafsson, 

1995) 

 

Skyldigheter som arbetsgivaren måste vidta är åtgärder som behövs för att skydda 

arbetstagarna mot olycksfall och ohälsa samt för att göra arbetsmiljön så tillfredsställande 

som möjligt.  För att en bra arbetsmiljö skall uppnås är det en förutsättning att 

miljösynpunkter vägs in redan under planerings- och uppbyggnadsskeendet och sedan blir en 

integrerad del av det fortsatta arbetet.  Underhåll och förbättringar som går parallellt med 

verksamheten är primära för att en god arbetsmiljö skall fortlöpa. ( Ericson & Gustafsson, 

1995) 

 

En rapport från statens folkhälsoinstitut, FHI; ”Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser”, 

vilken är utarbetad i syfte att försöka lyfta fram insatser som är goda och gynnar hälsan på 

arbetsplatser. Detta för att man vill bryta trenden med de ökade talen kring ohälsa. Den ökade 

sjukfrånvaron de senaste åren vill ställa frågan till vetenskapen kring folkhälsa; ”hur kan den 

arbetsrelatera ohälsan förebyggas?”  
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”Hälsofrämjande på arbetsplatser syftar till att möjliggöra för arbetande människor att 

utveckla en god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden” (Källestål (red.), 2004:20) 

 

 

1.1.8 Lärarrollen idag 
Dagens samhälle brukar beskrivas som ett samhälle med krav och måsten. Lärarrollen idag är 

så mycket mer än bara undervisning. Samhället och skolan förändras oavbrutet vilket i sig 

påverkar lärarnas arbetssituation. Hargreaves, 2004 menar att pedagogens roll innebär mer än 

bara undervisning, och är idag mera kombinerad. Läraryrket kräver hög kompetens, och utan 

denna kommer samhället att avstanna och sluta utvecklas.(Hargreaves, 2004) Lärarrollen har 

alltid innefattat ett stort ansvar för elevers framtid, och i likhet med Hargreaves är lärarrollen 

idag än mer vidgad med andra arbetsuppgifter än just bara undervisning. Bland annat står det i 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94 att;  

 

”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för 

att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan skall förmedla de mer 

beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver.” 

(Lpo94, s5) 

 

Eftersom lärarna är en stor del av skolans verksamhet, så är de också en av skolans viktigaste 

resurser. Enligt arbetsmiljölagen måste arbetsgivaren förhålla sig till de resurser som de 

anställda har rätt till och som behövs för att en modern kontroll ur hälso- och 

anpassningsaspekt skall äga rum. (Ericson & Gustafsson, 1995) Genom att erbjuda de 

anställda inom organisationen friskvård så är det rimligt att anta att skolan som organisation 

vill skapa ett friskare klimat som både skolan, eleverna och samhället i stort vinner på. 
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2 Problemformulering och syfte 
Eftersom lärarens roll inom organisationen blivit mer krävande med större ansvar och 

effektivitet så krävs det mer av skolan som organisation, att genom till exempel friskvård 

förebygga de eventuella fysiska överbelastningar som kan uppstå när en stor mängd tjänster, 

inom bland annat utbildningsväsendet dragits in.  

 

Syftet med vår uppsats är att se vilka friskvårdssatsningar som görs på våra 

undersökningsskolor, och vad lärarna anser om dessa? Och i fall lärarna utnyttjar det som 

erbjuds.  Syftet kommer att besvaras med hjälp av följande frågor: 

 

• Vilka satsningar gör skolan inom friskvård på de skolor vi valt att undersöka? 

• Vad anser lärarna om de friskvårdssatsningar som görs? 

• Utnyttjar lärarna dessa? 

• Anser lärarna att friskvården bidrar positivt?  

• Vilka typer av hinder och möjligheter att nyttja friskvården finns på de två skolorna? 

 

 

2.1 Begreppsdefinition 
Här redogör vi för de begrepp som är relevanta för vår uppsats. Detta för att underlätta och 

skapa förståelse för läsaren. Vi har valt ut dessa olika definitioner av begrepp som vi finner 

relevanta för vår uppsats. 

 

2.1.1 Hälsa;  
Förenta Nationernas (FN:s) definition av begreppet hälsa är, ”inte bara frånvaro av sjukdom. 

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, socialt och psykiskt välbefinnande.” ( Boström, 

(red.) 1996:39) Vi anser att FN:s definition av begreppet hälsa är bra utformat därför att det 

förklarar vidden av att förebygga ohälsa, och inte enbart vid uttalad sjukdom. 

 

2.1.2 Friskvård; 
 Angelöw, 2002, definierar begreppet friskvård som ett begrepp för olika aktiviteter vilka är 

till hjälp  för att förändra enskilda individers livsstil.  
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Rydqvist, Winroth 1993, definierar friskvård med benämningen att man skall vidta alla 

åtgärder för att skona hälsan. Anledningen till att vi valt två definitioner av friskvård, 

Angelöws, Rydqvists & Winroths, är för att vi anser att både aktiviteter för att förebygga och 

åtgärder för att återställa är viktiga för att befrämja hälsan. 

 

 
 
2.1.3 Organisation; 
 enligt Sociologiskt lexikon, 2001 ” … personer/enheter som förenas med hjälp av en ordning. 

Organisationen är bara det som personerna/enheterna gör den till. Då personerna och 

enheterna är socialt inbäddade i omgivningarna på olika sätt, framstår organisationen ofta som 

ett politiskt och delvis obundet system. (Brante, Andersen, Korsnes, 2001) Begreppet 

organisation taget ur ”Sociologiskt lexikon”, anser vi är relevant för vår uppsats i den mening 

att man ser organisationen som den enhet personerna i den gör den till. Det är viktigt att man 

ser vidden av sin möjlighet att påverka.  

 
2.1.4 Byråkrati;  
”För Weber var byråkrati ett fenomen som sade någonting om hur samhällen och 

organisationer fungerar.” (Abrahamsson & Andersson 2000:47) Enligt Premfors innebär 

byråkrati en beteckning för offentliga organisationer och offentlig förvaltning. ( Premfors, 

2003) Anledningen till våra valda definitioner är för att vi vill se hur organisationer är 

uppbyggda och då i huvudsak skolan som organisation.  
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3 Metod 
För att vi på bästa sätt skall kunna svara på vår problemformulering så är det av största vikt att 

använda sig av en metod som är passande för undersökningen. 

 

3.1 Abduktion 
Vi har använt oss av abduktion vilken är en kombination av både induktion och deduktion. 

Abduktion innebär att man utgår från ett enskilt fall, och därefter formulerar ett hypotetiskt 

mönster som skall förklara fallet. Teorin kan utvecklas och utvidgas för att bli mera generell. 

(Patel & Davidsson, 2003) 

 

3.2 Val av metod  
De kvantitativa metoderna kännetecknas av mätningar i form av statistik och matematik. 

Dessa metoders material tar sig oftast uttryck i form som numeriska observationer, enkäter, 

test och diagram. De kvalitativa metoderna kännetecknas av verbala formuleringar. Intervjuer 

är vanligt förekommande i den traditionellt kvalitativa analysen. (Backman, 1998) Eftersom 

intervjuerna har utgjort basen för vårt resultat så får vår uppsats en kvalitativ prägel, med 

inslag av kvantitativa drag i form av statistik från Statistiska centralbyrån, men även andra 

källor.  

 

3.3 Hermeneutik 
Hermeneutiken är en vetenskaplig riktning där man försöker förstå och tolka människans 

värld. Den mäskliga världen kan enligt hermeneutikerna förstås genom språket. 

Hermeneutiken har fått ta på sig rollen som förståelse- och tolkningsparadigm, där forskaren 

intar en öppen, engagerad subjektiv roll. De tankar, den förståelse och de känslor man som 

forskare har för att förstå och tolka den värld man forskar om är en tillgång. ( Patel, Davidson, 

2003) Och anledningen till att vår uppsats har denna vetenskapliga inriktning, den 

hermeneutiska, beror just på detta. Att man genom intervjuer, testar i fall våra iakttagelser och 

slutsatser ur dessa närmar sig eller stämmer överens med vår förförståelse.  

 

 

3.4 Val av undersökningsobjekt 
Respondenterna för vårt undersökningsobjekt utgörs av skolledare och sammanlagt sex lärare 

på de två skolor vi valt att undersöka i Stockholms stad. Fallskolorna är belägna i två 
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söderförorter till Stockholm. Skolorna är två skolor med stadierna förskola till och med 

årskurs 9. Anledningen till vårt val av fallskolor är för att vi innehar god kännedom om dessa 

skolor, vilket i sig underlättat kontakten med både rektorer och lärare.  Eftersom vi vill se 

vilka friskvårdssatsningar som görs och hur de utnyttjas och uppfattas utav de valda 

respondenterna. Anledningen till vårt val av dessa undersökningsobjekt i form av skolledare 

och lärare beror på att vi vill se om de delar samma uppfattning kring friskvården eftersom 

handlingspotentialen, men också den grad av påverkan man har som lärare kontra skolledare 

varierar. Skolledaren besitter en kunskap vilka lärarna till stor del inte har tillgång till. För att 

kunna besvara våra frågeställningar så behövs en infallsvinkel både från skolledningen av 

organisationen samt från dem som befinner sig i den del av hierarkin som utgör majoritet.  

 

 

3.5 Generalisering  
Enligt Backman, 1998, betyder generalisering att man skall fråga sig själv hur säker man kan 

vara på att det som utgör den huvudsakliga studien, primärstudierna, av vår uppsats kan sägas 

gälla en hel population av personer. (Backman, 1998) Vilka i vårt fall utgörs av skolledning 

samt ett visst antal lärare på de två skolorna i Stockholm.  

 

Vi kan i vårt fall inte göra någon statistisk generalisering eftersom vi endast utgår från två 

skolor och ett utfall av lärare på dessa. Däremot passar det att göra en analytisk generalisering 

eftersom det innebär att man genom sitt resultat kan få vägledning om hur en annan situation 

kan te sig. (Kvale, 1997) Eftersom vår uppsats hamnar under benämningen fallstudie, så har 

vi inte som syfte att dra generella slutsatser. Vårt huvudsyfte är istället att gå mer in på djupet 

på de skolor vi finner intressanta för studien, våra verksamhetsförlagda skolor. 

 

 

 

3.6 Bortfall av undersökningsobjekt 
Vi hade från början sju lärare men efteråt visade det sig att en av dessa hade en annan titel och 

då valde vi att ta bort respondentens intervjusvar för att vi valt att utgå från personer med 

titeln lärare. 
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3.7 Val av undersökningsupplägg 
Utifrån den problemformulering vi valt, där två skolor är valda som undersökningsobjekt till 

vår uppsats, har vi bestämt oss för att utgå från en fallstudie. Detta på grund av att en 

fallstudie oftast görs på en mindre grupp vilken man avgränsat. Fallet i studien betecknas 

oftast av en individ, flertalet individer vilka utgör en grupp eller så också en organisation. 

Vidare kan man i sådana här undersökningar studera två fall, till exempel organisationer. 

(Davidson & Patel, 2003) 

 

Fallstudier inriktar sig på en eller några få enheter att undersöka. Detta beroende på att 

uppsatsen skall erhålla en djupgående redovisning av händelser, processer eller erfarenheter 

vilka tar sig uttryck i den enhet man undersöker. Vad som kort karaktiserar fallstudien är att 

den går på djupet istället för bredden, det speciella istället för generella, relationer istället för 

resultat och sist fler källor istället för en enda.(Denscombe, 2000) Vår uppsats karaktiseras av 

fallstudie eftersom vi har valt att undersöka ett mindre avgränsat område. 

 

3.8 Datainsamling 
Vår uppsats bygger till största delen på primärdata eftersom den största delen av vår uppsats 

utgörs av de intervjuer från de två skolor vi valt att undersöka i vår uppsats. Dessa redovisar 

vi sedan i vårt resultat. Anledningen till varför vi valt dessa skolor är för att vi under 

utbildningen haft dessa som våra verksamhetsförlagda skolor, och att de då blev ett naturligt 

val. Dessa data tillhör en av de huvudkategorier som brukar användas vi datainsamling; 

intervjuer. Denna kategori samlas in genom en intervjuare och en respondent. De data som 

respondenten uttrycker registreras sedan av intervjuaren. (Hellevik, 1996) 

 

Det sekundärdata vi använt oss av är mestadels hämtad från tryckt litteratur, såsom böcker. 

Men även från artiklar på Internet, Statistiska centralbyrån, scb.se. Vid sökning av 

information på Internet har vi använt oss av sökord såsom, friskvård, organisation och hälsa. 

Dessa sökord har mestadels resulterat i redan tidigare uppsatser som vi kikat igenom för att få 

tips på böcker man kan använda sig av för att komma vidare. 

 

Vidare i datainsamlingen har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer, det vill säga 

intervjuer som kännetecknas av att låta den intervjuade utveckla sina idéer och tala utförligt 

om uppsatsens ämne. En färdig och strukturerad lista för ämnet finns, samt frågor som skall 
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besvaras men intervjuaren skall vara flexibel vad gäller ämnenas ordningsföljd. Svaren skall 

vara, öppna och de skall baseras på de synpunkter som respondenten uttrycker.( Denscombe, 

2000) 

 

Eftersom deras svar utgör grunden till vår uppsats som en jämförelse lärare emellan, men 

även skolledare och lärare emellan. Om vi skulle utgått från strukturerade intervjuer skulle 

svaren blivit styrda på ett sätt som inte skulle vara intressant för vår frågeställning, och 

eftersom svaren och argumenten från respondenterna är styrda av intervjuerna, vilket vi, i den 

mån det är möjligt, vill frångå då det är deras egen uppfattning som spelar in.  

 

3.9 Litteratursökning 
Vi började efter vårt var av ämne att söka upp lämplig litteratur vilken vi antog skulle kunna 

hjälpa oss i vår studie. Vi sökte på lämplig litteratur i olika data- och biblioteksbaser, där vi 

skrev in sökord såsom friskvård, hälsa, människans plats i organisationen, skola, lärare, 

arbetsmiljö men även författare och titlar på böcker, vilka vi fått som förslag dels från vår 

handledare men även från andra uppsatser inom samma ämne. Dessa uppsatser fann vi via 

sökportalerna uppsatser.se och diva-portal.org. Backman talar i sin bok ”Rapporter och 

uppsatser” (1998), om källor, vilka man använder som primärdokument kommer vanligtvis 

från rapporter, böcker, avhandlingar, offentliga utredningar. (Backman, 1998) I de sökningar 

vi gjorde fick vi upp hundratals träffar på många av sökorden vilket gjorde att vi fick sålla en 

hel del. Vi gick tillväga på så sätt att vi valde att begränsa oss främst till uppsatsers 

litteraturlistor inom friskvård, hälsa och organisation, där vi fick ut en del bra böcker som 

kunde hjälpa oss i litteratursökningen. Vidare kommer många av de böcker vi använt oss av 

från egna sökningar i skolans biblioteksdatabas, Miks. Vilken är Karolinska Institutets och 

Södertörns högskolas biblioteksdatabas. Många av de böcker vi fann för uppsatsen, kunde 

användas som en inblick i ämnet och som en bakgrundsförståelse, och passade därför bra att 

ha i bakgrunden. Däremot var det svårare att hitta lämplig litteratur till vår teori eftersom vi 

ville ha en teori som innefattade de tre begreppen, friskvård, skola(lärare) och organisation. 

Men vi valde istället tre separata teorier kring dessa begrepp. 
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3.10  Validitet och reliabilitet 
Validitet kan enkelt definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som är avsett att 

mätas. (Eriksson, Wiedersheim – Paul, 1999). Vi anser att våra intervjuer är valida eftersom 

vi innan intervjuerna genomförde en pilotstudie för att få åsikter om eventuella ändringar i 

frågorna. Pilotstudien utgjordes av familjemedlemmar. Med vår pilotstudie kunde överflödiga 

och upprepande frågor elimineras. Med pilotstudie menas; ”Provundersökning eller 

förundersökning som genomförs före en större empirisk undersökning.” (Brante, 2001:239)  

 

Reliabiliteten är beroende av hur mätningarna är utförda, och vidare hur noggrann man är när 

man bearbetar den information man samlat in för sin undersökning. Hög reliabilitet föreligger 

om vi, med oberoende mätningar av samma fenomen uppnår identiskt, eller väldigt snarlika 

resultat. Det enda sättet att uppnå en tillfredsställande grad av validitet och reliabilitet är att 

man intar ett kontinuerligt kritisk prövande och en kritisk noggrannhet när man bearbetar det 

insamlade materialet. ( Holme och Solvang, 1997). Vi är väl medvetna om att våra olika 

personligheter och våra till viss del, olika synsätt kan påverka och tolka den information vi får 

in på olika sätt. Att helt bli kvitt detta tolkningsproblem är nästintill en omöjlighet. 

 

3.11  Tolkning och analys 
Vi har använt oss av delar från två olika analysmetoder, vilka båda beskrivs i ”Kvalitativa 

intervjuer”, en bok skriven av Jan Trost (1997). Trost menar att det inte finns några 

gemensamma nämnare vilka man måste utgå från. Han menar att vår bearbetning, vår analys 

och vår tolkning är upp till var och en. Utifrån tycke och smak. Vi har använt oss av 

bandspelare under intervjun, vars material vi avlyssnat flertalet gånger. Vidare utifrån det 

material vi fått in via bandinspelning, skriver vi ner vissa minnesanteckningar, som vi sedan 

omstrukturerar så att de passar den intervjuguide vi utgått från. De data vi nu får ut blir lättare 

att hantera och få ett grepp om. Det material som inte är av intresse för studien tar man bort 

för att underlätta analysen. (Trost, 1997) 

 

3.12  Etik 
När man utför en intervju måste man rent allmänt, enligt Jan Trost, tänka på att de parter man 

tänkt använda för intervjufrågor känner att de har rätt till sin egen integritet och att deras 

värdighet inte kränks.  Denna integritet är viktigt att ta hänsyn till under hela arbetet. (Trost, 

1997) Vi har vid intervjuerna, använt oss av en radio för korrekt inspelning, så att ingenting 
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av de respondenterna säger förvrängs, omformuleras eller gås till spillo. Det är viktigt att man 

är tydlig mot respondenterna och klargör för dem att en tystnadsplikt självklart äger rum. Att 

det som sägs stannar mellan de berörda parterna. Det är vidare viktigt att man som intervjuare 

understryker att respondenten kan välja att avstå från att besvara frågor som inte han eller hon 

vill besvara. Och att den berörda parten vet att det finns möjlighet till att avbryta intervjun om 

denne så önskar. (Trost, 1997) Detta är något vi naturligtvis klargjort för respondenterna, då 

vi tydligt förklarat för de intervjuade att detta material bara är till för våra öron, och ingenting 

man kan härleda till dessa personer, samt att de har rätten att avbryta intervjun eller avstå från 

frågor om de så tycker. Att informera de/den som är ansvarig/ansvariga inom det valda 

området, skolan bland annat, till intervjuer av personer som ligger inom dennes/deras 

ansvarsområde, är enligt Trost självklart. Ibland kan ett samtycke även behövas. (Trost, 1997) 

Då vi långt innan vi ville komma ut till skolorna och intervjua lärare och rektor kontaktade vi 

de rektorer som var ansvariga för de olika skolorna. Vi informerade dessa, och frågade om det 

fanns möjlighet till intervju med till lärare på skolan, men även att få intervjua honom 

personligen, det vill säga rektorn. Det är absolut förbjudet att ta med citat i uppsatsen som kan 

leda till att de intervjuade kan avslöjas. (Trost, 1997) Vi har använt oss av citat som är 

relevanta för vår uppsats men som inte kan härledas och avslöja någon identitet hos de 

intervjuade. Vi har under utformningen av vår uppsats inte använt oss av några namn, utan för 

att behålla anonymiteten valt att använda oss av kategorisering i form av, rektor och lärare, 

och vidare numrering, 1,2,3 osv.  

 

3.13  Kritik mot tillvägagångssätt och metodval 
Vi är under uppsatsens utformning medvetna om, att då intervjuerna ligger som den yttersta 

grunden till vår uppsats, kan medföra vissa svagheter vad gäller reliabilitet och validitet. Men 

eftersom vi har gjort provintervjuer och har med intervjuguiden som en bilaga så kan läsaren 

själv bedöma rimligheten.  

 

3.14  Kritik av källor 
Eftersom det finns en hel uppsjö av relevant litteratur, eller litteratur som snuddar på ämnet, 

och där många olika ämnen går in i varandra så är vi medvetna om att det kan finnas litteratur 

som lämpar sig bättre för vår undersökning. Men för att göra uppsatsen så tillförlitlig som 

möjligt så har vi använt oss en del av böcker som ofta förekommit i andra liknande uppsatser, 
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samt använt oss av ett så brett spann som möjligt vad gäller författare. Men för att behålla 

tillförlitligheten har vi ändå valt att analysera en del av de böckerna mera djupgående. 
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4 Teori 
Vi kommer att utgå från Max Webers syn på organisation eftersom vi studerar just en 

byråkratisk organisation. Eftersom sjuktalen har ökat så kan vi grunda oss i hans syn på att 

man genom en byråkratisk organisation, där effektiviteten är styrande, inte tar personlig 

hänsyn. Skolan kännetecknas av en hierarkisk organisation, där både skolledare och lärare 

ingår. Dock bör man ha i åtanke att skolledaren också har preferenser och faktorer den måste 

förhålla sig till. Även fast rektorn är skolans överhuvud så måste denne förhålla sig till 

samhällets givna premisser, och direktiv uppifrån.  

 
Det låg ett stort intresse hos Max Weber att studera maktförhållanden i olika typer av 

samhällen. I en avhandling som fått stor kännedom formulerar han en omfattande teori, 

gällande den roll som byråkratin fått i samhällsstrukturen. Weber fann att byråkratin hade 

tendenser redan långt tillbaka i tiden. Men att dessa i takt med kapitalismens utveckling blivit 

allt starkare. Rationalitet har inom byråkratin och kapitalismen blivit ett bärande synsätt, där 

tyngdpunkten har lagts på effektivitet, med anpassning av arbetet, belöning av prestation, 

resultatorientering och rationell ordning. ( Bakka, Fivelsdal, Lindkvist, 1999) 

Ett samhälle där individer får samverka fritt med en ordning uppbyggd på karismatiska 

ledares insatser är för Weber ett idealist samhälle. (Abrahamsson & Andersen, 2000) Webers 

idealistiska samhälle går i samklang med vårt sätt att se på organisationen. I likhet med 

honom anser vi att de föråldrade organisationsformerna inte passar in i det demokratiska 

samhälle vilka vi idag verkar i.  

 

4.1 Byråkratin som organisationsform 
Vad gäller byråkratin som organisationsform betonar Weber att den tar död på traditioner och 

har en avsaknad av personlig hänsyn. Något som effektiviteten i den kapitalistiska 

marknadsekonomin beror på. (Bakka, Fivelsdal, Lindkvist, 1999) Vi menar liksom Weber att 

den organisation som inte tar personlig hänsyn och där effektiviteten tar överhand, inte 

fungerar i ett demokratiskt samhälle. I en byråkratisk organisationsform vill man få ut så 

mycket som möjligt av människan, där prestationer belönas och effektivitet eftersträvas. Men 

där människan inte får någonting tillbaka. Genom att satsa på individen genom till exempel 

friskvård, så anser vi det vara ett av många sätt att ta personlig hänsyn. Mår individen bra så 

mår organisationen och även samhället bra.  
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4.2 Webers syn på byråkratin 
Fenomenet ”byråkrati” visar någonting om hur organisationer fungerar enligt Weber. Han 

menar att man genom detta sätt att se på byråkratin kan få insikt om hur en organisation 

fungerar. (Abrahamsson & Andersen, 2000) Webers syn på byråkratin har varit mycket 

framgångsrik på så sätt att man kunnat dra mycket nytta av den som provokation men även 

som teoretisk hållpunkt. Genom denna teori ges möjlighet att ifrågasätta omständigheter i 

organisationen och samhället något som annars aldrig hade uppmärksammats utan accepterats 

som en av naturens ordning. (Bakka, Fivelsdal, Lindkvist, 1999) Weber menar att hierarkiska 

byråkratier tenderar att bli ett hemlighetsmakeri, vilket han menar går emot den moderna 

demokratiska politiken och dess öppenhet. (Premfors, 2003) En annan anledning till varför vi 

valt Weber, är för att hans teori om byråkratin gett upphov till möjligheter att ifrågasätta 

sådana inbyggda normer inom organisationen som aldrig annars uppmärksammats. Vi har i 

åtanke att hans teori om byråkrati bidragit till nya modernare och mer demokratiska 

organisationer.  

 

Weber var stark motståndare till den byråkratiska organisationsformen, han ansåg detta 

fenomen som ett sätt att placera människorna i en ”järnbur”. (Abrahamsson & Andersen, 

2000)  
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5 Resultat/Analys 
Vi har i vår uppsats utgått från ett kvalitativt angreppssätt vilket vi här kommer att presentera. 

När vi tolkar och analyserar materialet så utgår vi från de analysmetoder av Jan Trost (1997) 

vilka vi nämnt i Metodkapitlet. Våra frågeställningar har vi haft i baktanke när vi 

sammanställt svaren. 

 

• Vilka satsningar gör skolan inom friskvård på de skolor vi valt att undersöka? 

• Vad anser lärarna om de friskvårdssatsningar som görs? 

• Utnyttjar lärarna dessa? 

• Anser lärarna att friskvården bidrar positivt? 

• Vilka typer av hinder och möjligheter att nyttja friskvården finns på de två skolorna? 

 

 

För att resultatet skall bli givande för våra frågeställningar, och för uppsatsen som helhet, har 

vi valt ut de delar ur intervjuerna vi finner högst relevanta och som vi är av största vikt för 

uppsatsen som helhet. Vi börjar med en analys av rektorerna, och fortsätter sedan med lärarna, 

där vi i båda kategorierna drar paralleller, ser på både skillnader och likheter, och utvärderar 

dessa. Vi kommer till viss del att använda oss av citat från respondenterna för att styrka vår 

uppsats ytterligare.  

 

 

5.1 Rektorer skola 1 och 2 
5.1.1 Deras definition av friskvård 
De båda anser att friskvård är ett motsatsförhållande till sjukvård. Det är ett sätt att motverka 

sjukdom och förhindra att kroppen försätts i ett sämre hälsoläge. 

Rektor 1 menar vidare att friskvård är de positiva faktorer som man kan göra för sig själv och 

sitt välbefinnande.  Friskvård är också; ”Summan av de positiva sakerna man kan göra för sig 

själv och sitt välbefinnande” (Rektor 1, skola 1) Vad gäller de bådas definition av begreppet 

friskvård går de bådas benämningar hand i hand, de anser att det är ett sätt att motverka, och 

förhindra att kroppen sätts i ett sämre hälsoläge, vilket friskvården i sig kan bidra positivt 

med. 
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5.1.2 Vad friskvården kan bidra till 
De båda anser att friskvården kan bidra positivt, men ger olika exempel på vad den kan bidra 

till. Rektor 1 menar att det är viktigt att lyfta upp och sätta fokus på begreppet för att få 

möjlighet att reflektera över om man lever ett hälsosamt liv. Friskvården är för rektor 2 ett sätt 

att ta itu med den höga korttidsfrånvaro som finns på skolan. I denna fråga råder vis oenighet 

mellan de båda rektorerna, vilket visar på att det finns flera olika sätt att se på vad friskvården 

kan bidra till. En av rektorerna fokuserar på friskvården på ett mera samhälleligt och allmänt 

plan, medan den andra rektorn drar kopplingen mellan friskvård och skola. 

 

5.1.3 Friskvårdssatsningar 
Rektor 2 förklarar vilka satsningar som görs på skolan. Lärarna får tillgång till en 

friskvårdstimme i veckan, vilken är schemalagd. Vidare har de tillgång till träningslokal, och 

personalen har i olika omgångar blivit testade av en läkare som skolan anlitat i syfte att få en 

större aktivitet kring friskvård. En ytterligare förmån som de anställda på skolan har är en 

subvention på 500 kronor/år och lärare att använda till saker som rör träning. Allt från att 

köpa joggingskor till att betala en del av simkortet.  Skolan lägger kring 50 000 kronor om 

året på friskvårdssatsningar. Det är helt upp till mig som rektor att bestämma hur högt den 

skall prioriteras säger rektor 2. Men att man prioriterar friskvården i skolans budget är viktigt. 

Det skapar ett tecken menar han. 

 

Rektor 1 pratar om en friskvårdssatsning som skolan gör i form av rabatterade träningskort. 

Korten är kraftigt rabatterade och kostar ca 1500 kronor om året. Kortet ger möjligheter att 

simma, gymma och utföra gruppträning på badhusen runt omkring. Det är kommunen som 

står för dessa men det är enligt rektor 1 viktigt att man gör reklam för korten och driver på. 

Det är enligt honom hans uppgift som arbetsgivare att sköta. Vidare funderar rektor 1 på om 

skolan i framtiden skall göra fystester på sina anställda eftersom det skulle vara en aktivitet 

för att få upp ögonen för friskvård. Ett annat sätt att driva på och uppmana till att ta del av 

friskvården är att man motiverar genom olika aktiviteter där man kan samla friskvårdspoäng. 

Han anser att det är viktigt med sammanhållningen, så genom att utföra dessa 

friskvårdsaktiviter tillsammans med någon på skolan, får man dubbla friskvårdspoäng. 

Genom att samla friskvårdspoäng blir personalen motiverade till att utöva friskvård. Och att 

man dessutom får dubbla friskvårdspoäng främjas den laganda som rektorn anser viktig att 

bibehålla på skolan, lärare emellan. Priserna som utlottas i denna friskvårdstävling är 
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ytterligare en morot för att peppa personalen. Utöver dessa förmåner har skolan en 

schemalagd friskvårdstimme i veckan.  

 

De båda skolorna gör stora friskvårdssatsningar, och det syns att ämnet är någonting som 

prioriteras på de båda skolorna. Många av de satsningar som görs på skolorna är likvärdigt, 

till exempel i form av subventioner av träningskort, och friskvårdstimmar. 

 

På grund av olika anledningar så ligger dock dessa olika projekt, på de olika skolorna nu nere. 

Rektorerna påpekar dock att det är viktigt att man som enskild individ tar eget ansvar för sitt 

välbefinnande. Skolornas gemensamma nämnare för friskvårdssatsningar ligger främst på den 

friskvårdstimme som båda skolorna erbjuder sina anställda. Dock visar de båda skolorna på 

att friskvården är viktig genom att erbjuda de anställda olika friskvårdsredskapen. Trots detta 

menar rektor 1 att han skulle kunna omfördela resurserna och satsa mer på friskvård, och göra 

det till ett ännu mer prioriterat ämne än vad det är idag. Eftersom han anser att detta är viktigt. 

Rektor 2 hänvisar till de 50 000 kronor/år som satsat på friskvårdssatsningar och tycker att det 

är en relativt bra siffra.  

 

Som vi tidigare nämnt så görs många satsningar på de båda skolorna, men trots detta finns det 

olika värden, varav ett är omfördelningen och prioriteringen av resurserna som bromsar och 

förhindrar friskvårdssatsningarna. I frågan råder det en oenighet mellan de båda rektorerna, 

varav en är nöjd med de satsningar som görs. De båda påpekar vikten av att man, var och en 

för sig, tar ansvar för sitt välbefinnande. 

 

5.1.4 Hälsa integrerat i den lokala arbetsplanen 
Friskvården är integrerad som ett övergripande mål i den lokala arbetsplanen. Den uttrycker; 

”Ökad hälsa och välbefinnande för elever och personal”. Rektor 1 menar att man utifrån detta 

övergripande mål måste man, som individ, sätta upp egna mål utifrån detta mål. Och på så sätt 

så ökar välbefinnandet och hälsan på skolan för både elever och personal. När man sedan 

utvärderar detta övergripande mål blir alla tvungna att ta ställning huruvida man har lyckats 

eller inte med att öka välbefinnandet. Han anser att eftersom hälsa och välbefinnande 

integreras i den lokala arbetsplanen blir fler delaktiga och motiverade. 
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5.1.5 Motivation till friskvård 
Som vi nämnt ovan motiverar rektor 1 lärare till att använda friskvården genom att man kan 

samla friskvårdspoäng, och vinna priser. Trots detta måste motivation till friskvård i allra 

högsta grad ligga hos den enskilda individen.  Rektor 2 tror att man motiverar lärare till att ta 

del av friskvården genom att man informerar dem om vad som händer i kroppen vid träning. 

Någon motivation på skolan i form av priser tror han inte på. Utan det handlar om att skapa 

medvetenhet och förstå betydelsen av att vara aktiv. 

 

Synen på motivation är oenig, rektorerna emellan. De tror att någon form av motivering är 

viktig, men är oeniga om på vilket sätt man motiverar. Dock anser de båda att motivationen 

måste ligga hos individen. 

 

5.2 Lärare från de båda skolorna 
5.2.1 Lärarnas definition av friskvård 
De flesta lärarna definierar friskvård som ett begrepp som står i motsats till sjukvård. Att 

syssla med sådant som gör att man aldrig blir sjuk utan istället håller sig frisk. För en av de 

sex lärarna vi intervjuat innebär friskvård att träna och röra på sig, medan friskvård för en 

annan lärare är att göra saker som är kul. Friskvård för honom handlar inte enbart om fysisk 

aktivitet, friskvård för honom är till exempel att spela Guitar Heroes på tv-spel. 

Lärare 1, skola 2 uttrycker sin definition av friskvård; 

 

”Friskvård betyder att min arbetsplats och jag ser till att vi mår bättre. Att man känner att 

arbetsplatser också tycker att det är viktigt att jag mår bra. Att skolan ser till att det finns 

möjligheter att göra någonting den tiden vi är i skolan varje dag mellan åtta och fem.”  

 

I likhet med rektorerna så anser de flesta lärarna att definitionen av friskvård är något som står 

i motsats till sjukvård, ett sätt att se till att man inte blir sjuk. Friskvården handlar inte enbart 

om att utföra något fysiskt, utan handlar även om att friskvårda sig själv i form av att göra 

någonting man finner meningsfullt. 

 

5.2.2 Hur friskvården prioriteras på skolan 
Samtliga lärare på skola 2 tycker att skolan prioriterar friskvården. En lärare anser bland annat 

att skolan prioriterar friskvården mer nu, att den blivit viktigare på senare år. Vidare anser en 

lärare på skola att ” vi satsar jäkligt mycket på det.”  Genom att de anställda får 500 kronor/år 
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att använda till friskvård, samt att skolan ger lärarna tillgång till gångstavar är bra. Att de har 

börjat med ett träningsrum här är ett tecken på att friskvården prioriteras tycker lärare 3. 

 

Lärarna på skolan 1 tycker även de att skolan satsar och prioriterar friskvården. Bland annat 

får lärarna träningskort till ett kraftigt reducerat pris som skolledningen motiverar lärarna att 

köpa inför varje terminsstart. Detta kort kan användas på alla simhallar, där man också kan 

träna på gym och gruppträna. Ett annat tecken på att friskvården prioriteras på skola 1 är att 

skolan ger de som utnyttjar friskvården poäng som de sedan kan använda vid den tävling 

skolan anordnar med fina priser i potten. Dock ligger detta projekt nere på grund av en 

försämrad ekonomi. Vilket ledde till att man inte kunde införskaffa sig lika ”fina” priser, och 

därmed inte locka på samma sätt. Lärare 2, skola 1 uttrycker; 

 

”Ah när vi hade bättre ekonomi för några år sedan så hade vi ett friskvårdslotteri som var 

jätte populärt. Men vi fick ta bort det för det blev mindre och mindre pengar till det där 

lotteriet och till slut blev det bara typ biobiljetter och sådär. Det är roligare om man kan köpa 

riktigt bra priser som en spa-upplevelse eller så…”(Lärare 2, skola 1)  

 

Detta med försämrad ekonomi ledde även till att den massagestol som tidigare fanns till 

lärarnas befogenhet fick tas bort.  Ett annat tecken på att skolan tycker att friskvård är viktigt 

är genom att lägga en schemalagd friskvårdstimme i veckan menar samtliga på skola 1. 

 

Lärarnas syn på hur friskvården prioriteras går i samklang med det som rektorerna informerat 

om. Liksom rektorerna menar lärarna att en viss omfördelning av resurserna kunde göras 

eftersom en del friskvårdsprojekt ligger nere. Men i det stora hela tycker samtliga lärare att 

det satsats mycket på friskvården på skolan, genom exempelvis friskvårdstimme, och kraftigt 

reducerade priser på träningskort och tillgång till träningslokal på skolan.  

 

5.2.3 Olika sätt att se på motivation 
På skola 1 tycker lärarna att motivation i form av priser är ett sätt att driva på friskvården och 

göra fler delaktiga. Detta är något som lärarna, samt rektorn på skola 2, inte tycker fungerar. 

De tror mer på att friskvården måste komma från en själv som individ. Man menar dock på 

skola 1 att det är upp till individen men att motivation från andra är bra för att få upp ögonen 

för friskvården. 
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På skola 1 anser lärarna, liksom rektorn att motivation i form av priser är ett bra sätt att driva 

på friskvårdssatsningar och göra fler delaktiga, medan både lärare och rektor på skola 2 anser 

att denna typ av motivation inte fungerar. Detta eftersom de anser att motivationen måste 

komma från den enskilda individen. 

 

5.2.4 Vad lärarna anser om de friskvårdssatsningar som görs 
Lärarna på skola 2 anser sig i stort vara nöjda med det som erbjuds.  Lärare 1 tycker sig 

generellt vara nöjd med det som erbjuds, hon tycker att utbudet på skolan är bra. Lärare 3 

tycker att utbudet är bra, för honom finns det ingen anledning att träna någon annan stans. 

Dock hade både lärare 1 och 2 problem att ta del av bland annat det löpband som fanns till 

förfogande på skolan.  

 

”Jag mådde så illa när jag gick av det där bandet. Jag kände att jag höll på att svimma. Det 

är en teknik att göra det, och så känns kroppen lite gungig efteråt. Jag var inte beredd på det 

så det tog ett halvår innan jag gjorde någonting. Jag fick så ont i ryggen. Så det tog ett tag, 

men sen utnyttjade jag det.”  (Lärare 1, skola 2) 

 

”Jag får så ont i höfterna när jag springer på bandet. Det passar inte mig så bra.” (Lärare 2, 

skola 2) 

 

Trots att lärare 1 nöjd med de satsningar som görs så tycker hon att de vid schemaläggning 

skall ta mer hänsyn till tiden. Att den skall räcka till. Likaså anser han att tiden är en 

bidragande faktor. 

 

Lärarna på skola 1 anser att de friskvårdssatsningar som görs är bra. En av lärarna på skolan 

uttrycker det; ” Ah för mig räcker det, det är precis lagom… men det passar mig bra.” 

(Lärare 3, skola 1) 

 

Lärare 2 på skola 1 berättar att skolan är med i lokal satsning som Skärholmens stadsdel för 

med hälsocoacher. På varje skola finns hälsocoacher som skall hjälpa chefen i hälsoarbetet, 

främst handlar det om att man skall peppa varandra. 

 

Tidigare var lärare 2 på skola 1 besviken över att man inte kunde lägga sin friskvårdstimme 

på morgon eller eftermiddag. Dock menar hon att det har blivit bättre nu, att de som vill kan 
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ta ut sin friskvårdstimme även denna tid. Vidare saknar hon också massagestolen, 

friskvårdslotteriet och ett initiativ från de högsta ledarna till sådana friskvårdsinitiativ.  

 

”… Jag saknar lite initiativ från de högsta ledarna till exempel att nu går vi ut och tar en 

promenad istället för att sitta ner varje onsdag i två timmar. Eller att man tar sådana 

friskvårdsgrejer som promenader, att man går ut och gör det, det saknar jag.” (Lärare 2, 

skola 1) 

 

Dock menar hon att det ligger på allas ansvar men att det är lättare om det kommer uppifrån.  

 

Även i denna fråga är lärarna generellt nöjda med de satsningar som görs, dock menar lärarna 

på de båda skolorna att mer tid och bättra schemaläggning för friskvårdsaktivitet är något som 

skolledningen borde ta mera hänsyn till. Förutom brist på tid, så spelar ekonomin stor roll. 

Många av de redskap som tidigare fanns till förfogande för lärarna på skola 1, har nu 

bortprioriterats på grund av sämre ekonomi. Tiden är vidare en variabel som ligger till grund 

för hur lärarna har möjlighet att utnyttja de friskvårdssatsningar som görs. 

 

5.2.5 Hur lärarna utnyttjar friskvårdssatsningar 
Lärarna på skola 2 har relativt olika svar på hur de utnyttjar satsningarna. Lärare 1 anser att 

hon de senaste åren inte haft möjlighet att ta del av utbudet av friskvård på skolan, hon pekar 

på att det handlar om tidsbrist, inte på avsaknad av intresse.  

 

”Nu har jag inte gjort någonting det senaste året för jag tycker att mitt schema är så tight. 

Jag hinner inte gå ner på 30 minuter och tro att jag skall hinna göra något, duscha och ta det 

lugnt. Det behövs en timme… jag är jätteledsen för att jag inte hinner. Men jag har istället 

gått med mina lånestavar. Så fort det är sol ute så sticker jag ut.” (Skola 2, lärare 1) 

 

Lärare 2 utnyttjar friskvården från och till. Åtminstone en gång i veckan befinner jag mig på 

skolans gym. Vidare använder lärare 3 det som skolan erbjuder, och han anser sig vara 

mycket nöjd med det skolan har att erbjuda. Skolans gym har allt han behöver påpekar han. 

 

På skolan 1 visar det sig att lärare 1 cyklar varje dag till jobbet, året runt. Han cyklar även 

inom jobbet när han skall till lokaler på andra skolor. När han var yngre spelade han fotboll 

med nu promenerar han ofta. Lärare 2 utnyttjar friskvården genom att ta ut den där 
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friskvårdstimmen i veckan och det rabatterade träningskortet. Lärare 3 utnyttjar också det 

rabatterade träningskortet. Hon går på bodypump, simmar och promenerar på helgen. Hon 

utnyttjar det som erbjuds eftersom det är någonting som skolan erbjuder och tror inte att hon 

hade köpt kortet utan rabatten, men eftersom det bara är 150 kronor i månaden så märks det 

inte ens. 

 

”… man får ju ett sådant kort, eller jag köper ett kort, det kostar 1500: -, det räcker ett år och 

det är jätteförmånligt… ja man kan gå på gym, man kan gå på sådana grupparrangemang, 

man kan gå och simma, för 1500: - om året så det är jättebilligt.” (Skola 1, lärare 3) 

 

Lärarna på de båda skolorna utnyttjar friskvårdssatsningar, både de som skolan erbjuder men 

också friskvårdssatsningar som görs på egna initiativ på fritiden.  

 

5.2.6 Varför lärarna tar del av friskvården 
Det finns en rad olika anledningar till varför lärare tar del av friskvården på skola 2. Bland 

annat säger lärare 2 att han använder friskvården för att han skall orka med arbetet, och för att 

han skall bli kvitt alla bekymmer. Han blir av med alla problem och kan börja tänka mer 

positivt och fokusera mer på arbetet. Lärare 3 menar att han blir piggare av att träna, man 

orkar mer och tålamodet blir också bättre. Det är viktigt att träna annars orkar man ingenting.  

”Skolan är mycket tuff” säger han vidare. 

 

På skola 1 är lärare 1 övertygad om att friskvården bidrar positivt, han menar att han tar del av 

friskvården för att må bra. Han är övertygad om att träningen bidragit positivt och vågar inte 

ens avstå denna för att se vad som händer med kroppen. Lärare 2 har märkt på positiva 

effekter av träningen genom att hon har blivit mycket piggare och att hon orkar mer. Vidare 

menar hon att träningen också har bidragit positivt genom att hon inte längre har stela axlar 

och nacke. Likaså är det för lärare 3, hon hade problem med ryggen tidigare och får dåligt 

samvete om hon inte tränar, och de dagarna som hon har simmat så känner hon sig mycket 

piggare, men framför allt starkare. Besvären med ryggen har försvunnit genom träning. 

 

Samtliga lärare anser att man genom att ta del av friskvården ökar sitt välbefinnande, blir 

piggare, får bättre tålamod och orkar med sitt arbete bättre.  
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6 Diskussion 
Innan vi gick ut för att inhämta information från skolorna så hade vi en föreställning om att 

friskvården är en viktig del av skolan, eftersom läraryrket innefattas av mycket stress och 

förväntningar både från arbetsgivaren, föräldrar till eleverna men också samhället i stort.  

Men trots detta blev vi positivt överraskade över friskvårdssatsningar som faktiskt gjordes på 

de skolor vi valt att undersöka. Den starka vilja som fanns bland lärarna, men också hos 

rektorerna, över att satsa på friskvården, var över våra förväntningar. Tyvärr är tid och pengar 

två variabler som både lärare och skolledare, tvingas förhålla sig till, och därigenom finns det 

inte alltid utrymme för alla satsningar som önskas. 

 

Både kontakten med skolorna, intervjuerna och frågorna gick sin planerat. Dock stötte vi på 

problem vid transkriberingen av informationen, där en del av respondenterna talade mindre 

tydligt, och störande ljud förekom. Något som för oss var tidsförödande. Vi anser dock inte att 

transkriberingen har påverkat resultatet. 

 

6.1 Resultatdiskussion 
Vi kommer i vår diskussion att diskutera resultatet utifrån Webers byråkratiteori, 

Arbetsmiljölagen, en rapport från Folkhälsoinstitutet samt annan fakta från bakgrundskapitlet 

vilken vi finner relevant för vår sammankoppling mellan empiri och teori i vår diskussion. 

 

Folkhälsoinstitutet främjar en god miljö för de anställda, de är för de insatser som är av godo 

och gynnar positiva effekter på arbetsplatsen och i hälsosyfte. I likhet med företagsekonomen 

Stefan Lundström så är friskvård en lönsam investering, där man får mer tillbaka än det man 

satsar. (Angelöw, 2002) Man kan dra paralleller mellan det som står i Folkhälsoinstitutets 

rapport och rektorernas stora kunskaper inom ämnet och deras satsningar på friskvård. Även 

lärarna är medvetna om hälsans betydelse för att göra ett bra arbete och att friskvården kan 

bidra positivt för ett ökat välbefinnande. God hälsa skapar bara vinnare. Idag är mer än 10 % 

av den arbetsföra befolkningen hindrad att utföra arbete på grund av arbetsoförmåga. Att 

hälsoaspekterna, både på mänskligt och nationalekonomiskt plan, bara skapar vinnare. 

(Johnsson, 2003) 
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Hargreaves (2004)  menar att läraryrket idag kräver hög kompetens och att lärarrollen är 

vidgad, vilket gör att det ställs högre krav på arbetsgivaren för att i högsta mån undvika att 

arbetstagare inte hamnar i ett ohälsosamt läge. 1990- talets stora nedskärningar inom offentlig 

sektor tillsammans med ökade krav och mer omfattande arbete ligger till grund för det 

otillfredsställande tillstånd med hög ohälsa som utgör det slöseri på mänskliga resurser som 

råder idag.  Enligt arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren vidta de åtgärder som behövs för att 

skydda arbetstagaren mot ohälsa. Även om vi anser att arbetsgivarna förhåller sig gott till det 

som står skrivet i arbetsmiljölagen i form av att skapa möjligheter för de anställda till att få sin 

friskvårdstid, så schemaläggs en friskvårdstimme i veckan. Trots detta så är det inte säkert att 

lärarna är tillfreds med det som prioriteras och erbjuds. Trots att arbetsgivaren vill och är 

medveten om friskvårdens positiva inverkan på organisationen finns det värden såsom pengar 

och ekonomi vilka hindrar både att satsningar görs och att man som lärare verkligen tar 

tillvara på dessa. På en av skolorna fanns det tidigare en massagestol att tillgå för de anställda 

på skolan, och friskvårdslotteriet finns inte längre kvar på grund av försämrad ekonomi. 

 

Eftersom det under de senaste åren har blivit allt viktigare med de anställda inom 

organisationen, att alla var och en fyller en viktig funktion, är det viktigt att organisationen 

bl.a. har en arbetsmiljö som gör det möjligt för individerna att upprätthålla denna. Vidare 

menar Angelöw (1991) att de anställda har upplevt att deras behov satts på undantag. Webers 

byråkratiteori fyller en viktig funktion i uppmärksammandet av omoderna 

organisationsformer, vilken symboliseras av hierarkier och att de ej tar personlig hänsyn. De 

kännetecknas vidare av effektivitet och lönsamhet, och att den personliga hänsynen, enligt 

Weber, glöms bort. Något som vi anser till en början inte medför problem men som i 

slutändan bara skapar förlorare då sjukskrivningar kostar samhället mer än att i förväg 

förebygga ohälsa genom att till exempel satsa på friskvård. Webers teori kan bland annat 

kopplas till en paragraf i den Arbetsmiljölag som finns idag. Lagen uttrycker att arbetsgivare 

och arbetstagare skall samverka. Detta för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Med detta i 

åtanke kan man dra paralleller till respondenterna som anser att skolledningen satsar mycket 

inom friskvård, genom olika subventioner, träningslokaler, friskvårdstimmar och andra 

redskap för att ta del av friskvården. Angelöw (2002) menar att friskvårdstimmen är en av de 

verkliga åtgärder som finns inom hälsoaspekter. 

 

En del av lärarna märker att skolledningen tycker att de anställdas hälsa är viktig, vilket de 

tycker är bra. Om ledningen prioriterar de anställdas hälsa, så känns det mer som en plikt att 
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själv bry sig om hur man mår, att man trivs och så vidare. Generellt tycker lärarna på de båda 

skolorna att skolledningen satsar mycket på friskvården för de anställda. Lärarna utnyttjar 

friskvården men på olika sätt, utifrån personliga behov och förutsättningar. En del lärare 

tycker att friskvården på skolan är fullt tillräcklig medan andra efterfrågar andra aktiviteter. 

Att de aktiviteter som finns, och som inte passar alla kan man se som ett hinder i 

friskvårdssatsningen och utvecklingen av organisation, i deras försök att skapa god hälsa. 

Angelöw (2002) talar om hälsocoacher som ett sätt att hjälpa skolledningen i deras arbete att 

få igång sina anställda till att ta del av friskvården, detta är något som en av lärarna anser är 

ett bra sätt att peppa och motivera till friskvård. 

 

Angelöw (2002) menar att fysisk aktivitet kan hindra flera av våra folksjukdomar, till 

exempel ryggbesvär. Det råder enighet lärarna emellan vad gäller att friskvården bidrar 

positivt, de flesta av lärarna, vilka haft problem med ryggen tidigare, har genom friskvården 

nästintill blivit kvitt dessa problem. Men det är inte bara ryggproblem som har åtgärdats via 

friskvård, andra exempel som friskvården bidragit positivt med är mer tålamod, att man 

känner sig starkare och orkar med sitt arbete på ett annat sätt.  

Lennerlöf (1991) menar att arbetsplatsen påverkar de personliga egenskaperna, vilka är 

påverkade av ledningens ideologi och den organisationsstruktur som råder. Vidare menar han 

att samtidigt som individen påverkar miljön och medarbetarna så blir hon också påverkad av 

densamma. Vi blev överraskade då vi kunde dra vissa jämförelser till våra 

undersökningsskolor, med detta som Lennerlöf ovan uttryckt. Vi fann att lärarna på de båda 

skolorna stämde överrens med det som de respektive rektorer ansåg. Man såg tydligt att 

rektorernas inställningar till olika form av motivation, speglades hos de anställda på 

respektive skola.   

Enligt Ericsson & Gustafsson (1995) så skall arbetsmiljön vägas in redan i planeringsstadiet 

för att på bästa sätt integreras som en del av organisationen. Det är viktigt att man ser denna 

integration som en viktig del att låta fortlöpa under hela organisationens utformning. Och 

även i fortsättningen. På en av skolorna så är friskvården integrerad som ett övergripande mål 

i deras lokala arbetsplan. Genom att friskvården blir en del av den vardagliga verksamheten så 

blir fler delaktiga och motiverade. Vi anser att uppmärksamma och göra friskvården till en 

naturlig del av skolans verksamhet, genom att till exempel lägga in det i den lokala 

arbetsplanen så blir det en del av de anställdas vardag. 
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7 Slutsats 
Vi skall här kort dra slutsatser kring huruvida vårt syfte kan besvaras med hjälp av de 

frågeställningar vi använt oss av. 

 

• Vilka satsningar gör skolan inom friskvård på de skolor vi valt att undersöka? 

 

På de båda skolorna görs stora satsningar inom friskvård, genom att till exempel erbjuda 

tillgång till träningslokal, kraftigt reducerade träningskort, friskvårdsaktiviteter i form av 

motivationssystem, friskvårdstimme och hälsocoacher så visar skolan på att viljan till en 

bättre arbetsmiljö med god hälsa frammanas.  

 

• Vad anser lärarna om de friskvårdssatsningar som görs? 

 

Vi kan på det stora hela se en positiv inställning till de friskvårdssatsningar som görs. De vill i 

stort sett inte förändra något och är nöjda med vad skolan som organisation gör för att 

förbättra välbefinnande och hälsa.  

 

• Utnyttjar lärarna dessa? 

 

Av de lärare vi använt oss av som intervjurespondenter så utnyttjar samtliga lärare 

friskvårdsatsningar mer eller mindre. Några av de lärare som uppgett att de inte har möjlighet 

att ta del av de friskvårdssatsningar som görs menar att de beror på att schemaläggningen är 

för dem opassande, och att de aktiviteter som de efterfrågar inte finns att tillgå. Men på de 

båda skolorna finns det de som anser att det skulle kunna vara bättre. Men detta betyder i sig 

inte att de ej utnyttjar det som erbjuds, utan att de snarare efterfrågar mer och andra 

aktiviteter. 

 

• Anser lärarna att friskvården bidrar positivt?  

 

Här kan vi enkelt säga att samtliga lärare anser att friskvården är något viktigt, och att den 

bidragit positivt vad gäller mindre problem med till exempel rygg. Att man blir starkare och 

att man får bättre ork samt bättre arbetsförmåga. De angav även att tålamodet blev bättre. 
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• Vilka typer av hinder och möjligheter att nyttja friskvården finns på de två skolorna? 

Även om möjligheterna att nyttja friskvården på de båda skolorna är många, med 

subventioner, schemalagda friskvårdstimmar och ytterligare redskap för friskvård, så finns det 

också en del hinder i att nyttja densamma. Å ena sidan finns det hinder vid schemaläggningen 

i form av att tiden inte räcker till, och inte passar den anställda. Dessutom finns det 

ekonomiska hinder, till exempel att en del friskvårdssatsningar inte kan fortlöpa, vilka både 

drabbar rektorerna och de anställda. Å andra sidan finns det lärare som efterfrågar andra 

former av friskvård, eftersom det som erbjuds inte passar dem. Detta kan i sig, eftersom de 

anställda inte tar del av det som erbjuds, hindra att organisationens hälsoarbete bromsas. 

 

Har vi då lyckats uppnå syftet och besvara de forskningsfrågor vi tagit upp? 

Vi hade som syfte att se huruvida de skolor vi valt att undersöka, tar till de 

friskvårdssatsningar som behövs för att inte sätta personalen i ohälsa. Vi tycker att vi lyckats 

besvara vårt syfte med hjälp av de frågeställningar vi utarbetat. 

 
 

7.1 Förslag på framtida forskning 
Något som skulle vara intressant att forska vidare om i ämnet friskvård på skolan skulle 

kunna vara att man gör en bredare studie, och får in ett så pass stort undersökningsobjekt och 

undersökningspersoner, att det går att generalisera. Genom detta öppnas frågan om den ökade 

sjukhälsan och att friskvård kan i mångt och mycket kan råda bot på denna.  

Eftersom våra undersökningsskolor är skolor där med, för oss, stora satsningar inom 

friskvård, så skulle det för framtida forskning inom ämnet, vara intressant att se en bredare 

och mera varierande satsning inom friskvårdsämnet. Vid en vidare forskning inom ämnet 

skulle det även vara intressant att se hur friskvårdssatsningar görs på privata skolor i 

förhållande till dessa offentliga skolor, vilka vi nu undersökt.  
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9 Bilaga 1 
 

Frågor rektorer 

 

Vad är friskvård för dig? 

 

Hur pass betydelsefullt tror du att friskvård är för lärare?  

 

Vad kan friskvård bidra till?  

 

Får lärarna på skolan möjlighet till friskvård? Vilken form av 
friskvård? 

 

Har skolan alltid erbjudit friskvård eller är det någonting som 
tillkommit på senare år? Varför? 

  

Enligt din uppfattning, utnyttjar lärarna det som skolan (kommunen) 
erbjuder?  

 

Hur stor del av lärarna utnyttjar friskvård regelbundet? 

  

Är det lärarna själva som har efterfrågat friskvård? 

  

Är friskvård integrerat i lärarnas arbetsschema eller tillkommer det 
utanför? 

  

Betalar skolan för gymkort eller liknande? 

  

Har sjukfrånvaron på skolan minskat på grund av friskvårdssatsningen? 
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Får du som rektor själv bestämma hur mycket av skolans budget som 
ska läggas på friskvård? 

  

Hur lyckas man motivera lärare till att ta del av friskvården mera 
regelbundet?  

  

Frågor lärare

  

Vad ar friskvård för dig?  

  

Hur pass viktigt tycker skolan att friskvården är? 

  

Erbjuder skolan friskvård? Betalar skolan gymkort och dylikt?  

  

Utnyttjar du det som erbjuds? 

  

Är du nöjd med det som erbjuds? 

  

Anser du att friskvård på skolan skall vara obligatorisk? 

  

Har du någon gång haft problem med stela axlar, nacke etc. vilken 
orsakats av stress och press på jobbet? 

  

Har det de senaste åren blivit viktigare med friskvård för lärare? Varför 
tror du?  

  

Varför tar du del av friskvården?  

  

Märker du på positiva effekter?  

  

Hur motiverar skolledning lärare att ta del av friskvården mm?  
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Är friskvården integrerat i arbetsschemat?  

  

Är det något du saknar inom friskvård på skolan, i så fall vad? 

  

Är din uppfattning att lärare utnyttjar friskvården?  

  

Vad tror du skulle kunna motivera både dig själv och andra lärare till 
att ta del av friskvården mera regelbundet? 
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