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Sammanfattning 

Intresset för hälsa och friskvård har ökat i samhället de senaste åren. Motion rekommenderas för att 

förhindra en rad olika sjukdomar som cancer, diabetes typ 2, ryggont, hjärt- och kärlsjukdomar och 

utmattningssyndrom. Arbetsplatsen är en viktig arena för att främja hälsa i en befolkning och 

skattelättnader har skett för friskvård på arbetsplatser. Syftet med uppsatsen är att analysera friskvårds-

/hälsoarbetet i svenska primärkommuner genom att jämföra arbetet inom fyra kommuners 

ledningskontor. Analysen fokuserar på frågeställningarna: Vilket friskvårds-/hälsoarbete bedriver 

kommunledningskontoren för de kommunanställda? Hur får man de anställda att ta del av och hur 

implementerar man friskvårds-/hälsoarbetet? Hur följer man upp friskvårds-/hälsoarbetet? 

Kommunledningskontorens attityd till friskvårds-/hälsoarbete undersöktes också. För att uppfylla syftet 

har vi använt ett hermeneutiskt synsätt i tolkning av empirin. Vald undersökningsdesign är en 

komparativ fallstudie, och vald datainsamlingsmetod är en intervjuundersökning. Empirin samlades in 

genom att intervjua åtta personalchefer och HR-konsulter/personalstrateger i fyra kommuner i 

Stockholms Län. Tillförlitlighet säkrades genom att låta respondenter granska och godkänna det 

skriftliga materialet från intervjuerna. 

Vi fann att kommunerna har ett brett utbud av friskvårdssatsningar såsom friskvårdsbidrag och 

friskvårdstimme på arbetstid. I dessa kommuner finns det tillgång till gym, stavgång, massage, 

viktminskningsprogram, satsningar på aktiviteter på fritiden genom personalföreningar, 

motionspristävlingar och arbetsmöten i form av walk and talk. Endast 40 % av de kommunanställda kan 

eller vill dock ta del av friskvårdsbidraget eller friskvårdstimmen. 

Friskvården är förankrad i alla fallkommuner med hjälp av dokument, delegerat ansvar till enhetschefer 

och i vissa kommuner till friskvårdsinspiratörer, som är medarbetare med friskvårdsarbete som en extra 

uppgift. Uppgiften kan vara att ha en punkt på arbetsplatsmöten och genom att ge uppdrag till 

personalföreningarna att organisera friskvårdsaktiviteter. 

Det finns ett aktivt friskvårdsarbete i organisationerna men uppsatsförfattarna saknar en medveten aktiv 

uppföljning av friskvårdsarbetet, som sker huvudsakligen genom medarbetarenkäten.  

Respondenterna var positiva till friskvårdsarbete och tror att det kan bidra till en kostnadsbesparing för 

kommuner, de tror också att en chefs positiva inställning är mycket viktigt för en lyckad 

friskvårdssatsning.  
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Om människorna mår bra, mår organisationen bra och skapar förutsättningar för 

effektivitet och lönsamhet. – God hälsa är en av våra största tillgångar, 

nationalekonomiskt, företagsekonomiskt och mänskligt (Johnsson et al. 2004). 

De senaste åren har intresset för hälsa och friskvård ökat i samhället. Skattelättnader har skett för bland 

annat friskvård på arbetsplatser. Statistik visar att sjukfrånvaroökningen har avstannat och minskat de 

senaste åren. Vi röker mindre men alkoholkonsumtionen ökar och fler blir överviktiga och får fetma. 

Folkhälsoinstitutet visar att hälsofrämjande fysisk aktivitet, till exempel 30 minuters måttlig intensitets 

motion varje dag eller en hög intensitets motion tre gånger per vecka förhindrar sjukdomar som fetma, 

diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, ryggont och vissa psykiska sjukdomar som depression. 

Vårdguiden rekommenderar regelbunden motion och sociala aktiviteter för att förhindra 

sjukdomstillstånden som ångest, utmattningssyndrom, och även demens. Att sluta röka och dra ner på 

alkoholkonsumtionen är också viktiga åtgärder för att förhindra uppkomst av sjukdomar. 

Socialstyrelsen presenterade hösten 2010 riktlinjer för hur sjukvården ska hjälpa patienter att förändra 

sina levnadsvanor. Stor satsning görs på att minska ohälsosamma levnadsvanor. Fyra områden ligger i 

fokus; tobak, alkohol, dåliga matvanor och fysisk inaktivitet. Enligt Socialstyrelsen och 

Folkhälsoinstitutet finns det tydlig kunskap om att levnadsvanorna är betydelsefulla för sjukdom och 

hälsa. Friskvårdssatsningar på arbetsplatsen gynnar inte bara individen utan även företaget. Att ha en 

frisk arbetsstyrka kan vara ekonomiskt gynnsamt eftersom sjukfrånvarokostnader kan minska och 

personalens prestationer kan öka. Företagsekonomen Stefan Lundström menar att friskvård är lönsamt 

och hävdar att varje krona som satsas på friskvård kan ge fem kronor tillbaka (Angelöw, 2002).   

I denna uppsats använder vi Angelöws (2002) förklaring av friskvård och det ‟‟avser olika aktiviteter för 

att förändra enskilda individers livsstil i frågor som rör fysisk aktivitet, motion, rökning, alkohol, droger, 

kost, avslappning med mera‟‟. Vi benämner arbetet med friskvård som friskvårds-/hälsoarbete, övriga 

definitioner finns i bilaga 2, Begreppsförklaringar.  

 

Arbetsplatsen är en viktig arena för att främja hälsa i en befolkning, vilket belyses i olika måldokument 

både internationellt och nationellt.  Världshälsoorganisationens (WHO:s) har en plan för folkhälsa som 
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kallas Hälsa 21 och avsnitt Målområde 13 behandlar hälsofrämjande vardagsarenor, vilket innebär att 

europaregionens invånare fram till år 2015 ska ha fått ökade möjligheter till att bo och verka i en 

hälsofrämjande miljö, såväl fysisk som social. Delmålet 13.6 tar upp att minst tio procent av de 

medelstora och stora företagen ska ha tillämpat principer för en hälsofrämjande arbetsplats till år 2015. 

Detta innebär bland annat att arbetsplatsen ska arbeta aktivt med säkra arbetsmiljöer, hälsosamma 

arbetsmetoder, hälsofrämjande program, uppmärksamhet på psykosociala riskfaktorer på arbetsplatsen 

samt åtgärder som bidrar till hälsa och välfärd i samhället (WHO, 1999).  

I Regeringens proposition från 2007 redogör man för en förnyad folkhälsopolitik. Det fjärde av de elva 

folkhälsopolitiska målområden som Svenska Folkinstitutet har är Hälsa i arbetslivet. Sammantaget går 

det ut på att ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor minskar den arbetsrelaterade ohälsan och 

de sociala skillnaderna i ohälsa samt bidrar till en allmänt förbättrad folkhälsa. Det är även en nödvändig 

förutsättning för en hållbar tillväxt. Arbetsmiljön måste vara god och arbetet måste präglas av en säker 

och trygg miljö, fysiskt såväl som psykiskt och socialt. Begreppet, hälsofrämjande arbetsplatser, står för 

arbetsplatser som dels inte producerar ohälsa, dels är arena för hälsofrämjande synsätt och aktiviteter i 

vid mening. Det nionde av Folkhälsoinstitutets elva folkhälsopolitiska målområden är Fysisk aktivitet. 

Det innebär att regelbunden fysisk aktivitet främjar hälsa och välbefinnande samt har en 

sjukdomsförebyggande effekt. Målet för de samlade insatserna inom detta område är, ökad fysisk 

rörelse, mer fysisk rörelse i skolan och i anslutning till arbetet samt mer fysisk rörelse under fritiden 

(Reg. prop., 2007).  

Ett annat viktigt styrdokument för arbetsgivarna när det gäller hälsa hittar vi i Arbetsmiljölagens kapitel 

3, paragraf 2, Utreda ohälsa. Denna lag innebär att arbetsgivaren är skyldig att ”vidta alla åtgärder som 

behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall”. Det står bl. a. att 

arbetsgivaren har ett ansvar för att systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten, vilket bland 

annat innefattar att kartlägga risker och utreda ohälsa och olycksfall samt att vidta de åtgärder som 

behövs (Arbetsmiljöverket, 2005). 

Bo Angelöw beskriver i sin bok Friskare arbetsplatser (2002), att det finns åtgärder, strategier och 

framgångsfaktorer för vad organisationers ledning, chefer och medarbetare tillsammans kan göra för att 

öka hälsan på arbetsplatsen och göra den till en hälsofrämjande och därmed friskare arbetsplats. Han 

talar om de organisatoriska framgångsfaktorerna och dessa är enligt honom, ett aktivt systematiskt 

miljöarbete, att skapa en lagom arbetsbelastning, att öka inflytande och delaktighet, ett konstruktivt 

ledarskap, ett positivt arbetsklimat, att satsa på kompetensutveckling, friskvård, personalekonomiska 

bokslut och hälsobokslut, och ett samarbete med företagshälsovård. 
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1.1.1 Övervikt, fetma, hälsobesvär och ökat intresse för motion 

I Sverige är år 2009 hälften av alla män och drygt en tredjedel av alla kvinnor i åldrarna 18-84 år 

överviktiga eller feta, enligt egenrapporterade vikt - och längduppgifter (Statistisk årsbok 2010, SCB). 

Man brukar beräkna övervikt utifrån måttet ‟‟body mass index‟‟ (BMI) som kroppsvikten i kilo 

dividerat med längden i meter upphöjt till 2. Övervikt föreligger från och med ett BMI-värde på 26. 

Fetma (BMI från 30) har ungefär en av tio, bland både män och kvinnor. Man kompletterar ofta 

överviktsberäkningar med andelen fett i procent (www.markazits.com/diet, 2010). SCB-rapportens 

egenrapporterade värden innebär dock att övervikten troligtvis är underrapporterad med flera procent 

(Statistisk årsbok 2010, ULF, SCB). Sjukfrånvaro, både i långa och korta perioder är vanligare vid 

fetma. En anledning till den högre sjukfrånvaron är att en del sjukdomar är vanligare vid fetma såsom 

gikt, ryggvärk, artros, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes 2. Emellertid visade en studie från Finland 

att den höga sjukfrånvaron berodde lika mycket på en allmänt nedsatt fysisk funktionsförmåga och en 

sämre självupplevd hälsa. En svensk undersökning visade att cirka 10 % av de totala kostnaderna för 

produktionsbortfall på grund av sjukskrivning och sjukersättning hos kvinnor kan relateras till fetma och 

fetmarelaterad sjuklighet (ULF-undersökning, SCB, 2007).  

Om man sedan tittar på andra mänskliga beteenden som kan ge upphov till hälsobesvär på lite längre 

sikt som t.ex. våra alkoholvanor och rökning, så kan man konstatera att Sveriges alkoholkonsumtion har 

ökat drastiskt sedan mitten av 1990-talet och år 1996 uppskattades den årliga totala konsumtionen till 

8,4 liter ren alkohol per invånare från 15 års ålder. År 2005 låg nivån på 10,2 liter (Alkoholstatistik 

2005, Statens folkhälsoinstitut, 2006). Däremot röker vi lite mindre än tidigare och mellan 1980 och 

2007 har antalet dagliga rökare sjunkit från 35 % till 15 % för män och från knappt 30 % till 17 % för 

kvinnor (SCB-ULF, 2008). Allt fler arbetsplatser och så även kommuner, inför rökfria arbetsplatser med 

rökfri arbetstid vilket innebär att det endast är tillåtet att röka på lunchraster. Sedan november 2006 så 

uppmuntrar Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) arbetsmiljöråd kommunerna att fatta beslut för 

rökfri arbetstid. De gjorde en enkätundersökning 2007 samt 2009. 2009 beslutade 29 % av kommunerna 

om rökfri arbetstid i fullmäktige, vilket motsvarade 64 kommuner. Det är 41 fler kommuner jämfört 

med 2007 års undersökning. I 25 % av kommunerna gäller policyn även förtroendevalda och policyn 

omfattar också rökfri tobak (snus) hos 8 % av de svarande kommunerna. 

Samtidigt som övervikt, fetma och alkoholintag med tillhörande sjukdomar ökar, så ökar trots allt  

motionsintresset hos en del av befolkningen. Löpartävlingen Stockholm Marathon (42 km) var det 

evenemang som på 80-talet rullade igång den andra joggingvågen. Den första hade sin grund i 

Lidingöloppets födelse i slutet av 1960-talet. Den direkta orsaken till det ökade intresset i slutet av detta 

http://www.markazits.com/
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decennium är svårt att säga men ökad kunskap om egen hälsa och kropp, lättillgänglighet och 

lågkonjunktur kan vara några förklaringar. I det senaste årets rekordsiffror på motionsloppen kan också 

ett ökat behov av social gemenskap spåras. Att springa långlopp har blivit en social aktivitet. Det råder 

till exempel stor efterfrågan på att få träna tillsammans i grupp och som en följd av detta bildas helt nya 

löparklubbar och redan etablerade föreningar startar friidrottssektioner. Man springer inte bara ensam, 

man springer ofta i grupp. Det är kanske roligare att gå på konsert om det är fullsatt även om det är lite 

trångt och pekar på det faktum att drygt 40 000 löpare tog sig i mål på Göteborgsvarvet, en halvmaraton 

2009. I juni 2009 var det rekordmånga deltagare, 18 736, anmälda till Stockholm Marathon. 

Deltagarantalet i långloppen – som numera nästan uteslutande är 5 km, 10, km, halvmaraton och 

maraton – växer kontinuerligt. Under 2009 sprang omkring 450 000 löpare i de sanktionerade loppen 

(Gustafsson, Svenska Dagbladet, 2009). I den ideella motionsföreningen Friskis & Svettis har 

medlemsantalet ökat och 2009 hade man 466 301 medlemmar vilket motsvarar 5 % av Sveriges 

befolkning (web.friskissvettis.se/id, 2010).  

1.1.2 En hypotetisk test och beräkning av sjukfrånvarokostnaden för en kommun 

De flesta kommuner redovisar i sina årsredovisningar antal sjukdagar per år och anställd samt även den 

procentuella sjukfrånvaron av arbetade dagar. För att få en uppfattning om vad en kommun 

företagsekonomiskt skulle få i kostnadsbesparing om alla anställda minskade sin korta sjukfrånvaro 

(tom dag 14) och därmed sina sjukdagar med en dag från till exempel 5.52 dagar till 4.52 dagar, har vi 

gjort följande räkneexempel. Om vi antar att den genomsnittliga månadslönen är 25 379 kr och 

sysselsättningsgraden är 85 % och att antalet anställda är 5941 samt sjuklönen är 80 % av månadslönen 

så får vi fram en kostnadsbesparing på 4,8 miljoner kronor, om alla anställda minskade sin sjukfrånvaro 

med en dag.  

Nu utökar vi hypotesfallet med att gälla all sjukfrånvaro, även den långa från och med den 15:e dagen 

och att kommunen ersätter en sjukskriven med en tillfälligt anställd. Den totala sjukfrånvaroprocenten 

antar vi är 6.3 % av arbetade dagar och övriga antaganden enligt det förra exemplet. Varje anställd är då 

sjuk 15,9 dagar per år vilket innebär en hypotetisk sjuklönekostnad för sjukfrånvaro på 77,6  miljoner. 

Får man ner sjukfrånvaroprocenten med ‟1 % ‟ (2,5 dag) till 5,3 % så blir det en kostnadsbesparing 12,2 

miljoner. 
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1.1.3 Human Resource Management (HRM) 

I denna uppsats fokuserar vi på den del av Human Resource Management som behandlar friskvårds-/ 

hälsoarbetet, såväl strategiskt som operativt, se mittrutan i figur 1 nedan.  

I sin bok, Human Resource Management (2007), har John Bratton definierat begreppet som ett 

strategiskt tillvägagångssätt för att ‟‟hantera, leda och styra anställningsförhållanden med fokus på att 

människors förmåga och möjligheter är viktiga för att få konkurrensfördelar – till sin hjälp har man en 

uppsättning verktyg; anställningspolicy, -program och -utövningar‟‟. 

 

  

   

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1. Exempel på HRM; program och utövningar. (Författarna är här inspirerade av boken HRM; Bratton and Gold, 2007) 

 

I boken, Human Resource Management (2007), behandlar Bratton bland annat Health and wellness 

management, vilket kan motsvaras av organisationers friskvårds- och hälsoarbete. Han definierar det så 

här; ”avser designen och underhållet av arbetsmiljön som stödjer organisationens mål och skapar en 

trygg och hälsosam arbetsplats och främjar de anställdas välbefinnande.” 

 

1.1.4 Tidigare forskning 

Friskvårds och Hälsoprofilbedömnings arbete på Saab AB i Linköping 

Saab i Linköping utökade fritids- och idrottsaktiviteter för personalen med en friskvårdssatsning redan 

på 70-talet. Dessa tidiga satsningar bestod av uppsökande verksamhet, rehabilitering och regelbundna 

utvärderingar och utifrån detta arbete har friskvård och hälsoprofilsbedömningar blivit en del av Saabs 
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kvalitetssäkringsarbete (Andersson et al. 2004). 

Friskvårdsarbetet ingår i Saabs arbetsmiljöarbete. Kostnader för friskvårdssatsningar var 875 kronor per 

anställd, år 2004. Friskvårdsaktiviteter som erbjuds de anställda är gymnastik, styrketräning, kondition, 

bollspel i en motionscentral och idrottshall och det finns en motionsslinga utanför anläggningarna. 

Andra satsningar inkluderar kostrådgivning, rökavvänjning, rygg- och nackskola, hjälp mot stress, 

ergonomi, medicinska undersökningar och hälsoprofilsbedömningar. Friskvårdsarbetet är förankrat 

inom organisationen under företagshälsovården. År 2004 fanns det 4000 anställda på Saab i Linköping 

och 5 av dessa var anställda för att arbeta inom friskvården. Målet är att varje anställd ska ta eget ansvar 

för hälsa och förebygga ohälsa (Andersson et al. 2004).   

Resultaten av friskvårdsarbetet har visat att fysisk inaktivitet leder till en högre sjukfrånvaro bland både 

tjänstemän och verkstadsarbetare jämfört med andra riskfaktorer som rökning, över- eller undervikt, 

högt blodtryck eller dålig kondition, när alla medarbetarna i åldern 50-59 undersöktes 1975. 

Saab AB har inte redovisat några ekonomiska effekter av deras friskvårdssatsningar men de hänvisar till 

att sjukskrivningar och rehabiliteringar kostar och att reducera dessa kostnader bör därmed vara 

ekonomiskt positivt för verksamheten (Andersson et al. 2004).  

 

Sveriges friskaste företag 2002 

 Fors bruk blev Sveriges friskaste företag 2002 som är en tävling organiserad av Korpen mellan 2001 

och 2008. Fors bruk vann priset dels genom deras chefsutveckling mot ett ledarskap som främjade en 

långvarig hälsa. Modellen beskriver fyra friskfaktorer; en medveten organisation med klara mål och 

fungerande kommunikation med feedback; ett kreativt klimat; ett konsultativt ledarskap – stödjande 

ledarskap; och ett öppet arbetsklimat som innebär medbestämmande hellre än detaljstyrning (Johnsson 

et al. 2004). 

Vid fusionen mellan Stora och Enso jobbade ledningen omedelbart och aktivt för att få fram 

gemensamma värderingar i den nya organisationen (Johnsson et al. 2004).  

Arbetsmiljön har också varit en viktig del i att få företagets medarbetare friska. Arbetsmiljön finns i alla 

personalutbildningar och fackföreningarna har lagt ribban extra högt i området. Målen i arbetsmiljön 

2003 inkluderade en frisk arbetskraft (40 % av medarbetare ska inte ha en sjukdag under 2 års tid). 

Trivsel och friskvård finns för att höja arbetsförmågan, vi-känsla, utveckling och välbefinnande. Stora 

Enso Fors ämnar ha en procent lägre sjuktal än andra jämförbara organisationer och erbjuder 

hälsoundersökningar för de äldre medarbetarna (Johnsson et al. 2004).  

Friskvårds- och hälsoarbetet i Stora Enso Fors AB har resulterat i en lägre utveckling av 

långtidssjukfrånvaron under 90-talet och början av 2000-talet jämfört med Sverige i övrigt. 
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Organisationen har kunnat räkna en ”besparing” på 250 miljoner kronor i lönekostnader på grund av 

lägre sjukskrivningar för en kostnad av ett hälsoarbete på 48 miljoner kronor under perioden 1991 – 

2002 (Johnsson et al. 2004).  

 

Hälsoorienterat ledarskap 

Den ideella idrottsföreningen Friskis och Svettis grundare Johan Holmsäter (samt Ingmar Lycke) har 

skrivit en uppsats med titeln Vad är Hälsoorienterat ledarskap? (2004). Där menar man att ledarskap 

påverkar hälsan hos medarbetare. Hälsa är då definierat som ‟‟Förekomsten av arbete, socialt nätverk 

och meningsfullt sammanhang‟‟. När ledarskapet påverkar arbetet så påverkas också hälsan. Man har 

gjort studier och en undersökning där man funnit att Hälsoorienterat ledarskap hänger intimt samman 

med arbetets innehåll och arbetets innehåll hänger ihop med t ex kondition och fetma. Författarna ställer 

sig frågan, vad är då hälsoorienterat ledarskap och är det en egen ledarstil?  

Hälsoorienterat ledarskap har ett samband med fem begrepp; Arbetsinnehåll, Välbefinnande, Förståelse, 

Commitment, och Arbetstempo. Det hälsoorienterade ledarskapet påverkar innehållet i arbetet. Detta är 

centralt utifrån den definition av hälsa som valts. Hälsa är förekomst av arbete, socialt nätverk och 

meningsfullt sammanhang. Arbetsinnehållet är starkt kopplat till hälsodefinitionens arbete. 

I det transformativa ledarskapet talar man om motivation, riktning, måluppfyllelse och mening. 

Skillnaden mellan det transformativa ledarskapet och det hälsoorienterade ledarskapet är att det senare 

har betoningen på individens hälsa och arbetsinnehåll. Motivation skapas när man mår bra och har ett 

välbefinnande samt ett commitment, en riktning när det finns ett lämpligt arbetsinnehåll, måluppfyllelse 

med bibehållen hälsa, mening med förståelse och ett meningsfullt sammanhang.  

Enligt det hälsoorienterade ledarskapet räcker det inte med en karismatisk figur som lyfter medarbetarna 

till högre nivåer i den Maslowska hierarkin (se bilaga 2). Medarbetarna skall själva ta fram 

arbetsinnehållet och ha en bibehållen och bättre hälsa efter utfört arbete. 

Det relationsorienterade ledarskapet ligger också relativt nära det hälsoorienterade ledarskapet. Men det 

relationsorienterade ledarskapet betonar aktning för medarbetarna och konfliktfritt. Det som saknas även 

här är kopplingen till individens hälsa och arbetsinnehåll. Det är inte konfliktfritt som skapar hälsa utan 

konflikterna skall redas ut. Det förändringsorienterade ledarskapet kräver hälsa för att vara långsiktigt 

och när arbetsinnehållet skall förändras med högt tempo behövs kanske en hälsoorientering. Det är 

lämpligt att ha ett arbetsliv i balans med bibehållen hälsa. Man kan arbeta och sträva för andra men det 

måste finnas tid för reflektion så man kommer fram till vad man vill göra och slutligen använder sitt 

omdöme. Det hälsoorienterade ledarskapet ger tid till denna reflektion och när människor väl bestämt 

sig för vad de vill göra är det omdömet som prövas. Om inte hälsa finns utförs inget bra arbete. 
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Kopplingen mellan kondition och fetma med arbetsinnehåll och mellan det hälsoorienterade ledarskapet 

och fetma, får inte stanna vid mer gymping och fysiska aktiviteter. Det är svårare att förändra 

arbetsinnehållet och ledarskapet till att bli mer hälsoorienterat. Det är klokast att börja med ledarskapet. 

Att sedan kopplingen finns mellan attityd (arbetsinnehåll) och fysisk förmåga (kondition och fetma) 

visar på en viktig relation. Långsiktigt behöver varje friskvårdsprojekt komma in på frågor som 

arbetsinnehåll och ledarskap. Annars blir det en kul grej ett halvår och de inbitna gympar vidare. Detta 

handlar om grundläggande frågor som psykisk och fysisk hälsa. Ett ledarskap kan förändra hälsa, 

arbetsinnehåll och kondition.  

1.2 Problemformulering 

Vi vill undersöka hur omfattande friskvårds- och hälsoarbete är i organisationer.  

Vårt problem är tänkt att studeras ur ett ledningsperspektiv. Frågan är hur och i vilken omfattning man 

på organisationsledningsnivå aktivt bedriver friskvårds-/hälsoarbete för sina anställda? Vilket   

friskvårds-/hälsoarbetsutbud finns hos organisationerna? Hur implementerar man och följer upp 

friskvårds-/hälsoarbetet? Driver man ett hälsofrämjande ledarskap? Kan man påverka de anställdas 

friskvårdsdeltagande genom ledarskapet? Hur ser friskvårds-/hälsoarbetet ut i organisationen? Finns det 

någon dokumenterad policy i frågan? Finns det några uppsatta friskvårds-/hälsomål? Hur får man chefer 

och de anställda att ta del av friskvårds-/hälsoarbetet? Hur följs arbetet upp? Kan man se några resultat 

av friskvårds-/hälsoarbetet som till exempel minskad sjukfrånvaro, ökade friskvårdsaktiviteter? Kan 

man utöka och utveckla friskvårds-/hälsoarbetet? Vilka är organisationsledningens attityder till 

friskvårds-/hälsoarbete? Tror man att friskvårds- och hälsoarbete förbättrar de anställdas hälsa? Leder 

hälso-/friskvårdsarbete till kostnadsbesparingar? Tror man att organisationsledningens attityd till 

friskvård-/hälsovård påverkar om en friskvårdssatsning blir lyckad eller inte? Finns det något samband 

mellan organisationer som driver ett aktivt friskvårds-/hälsoarbete och sjukfrånvarons utveckling de 

senaste 5 åren?  Kan man påverka sjukskrivningarna och ohälsan bland de anställda? Har det skett en 

minskning av sjukfrånvaron sett över fem år, 2005-2009? 

1.3 Syfte 

Vi vill med vår undersökning analysera friskvårds-/hälsoarbetet i svenska primärkommuner genom att 

jämföra arbetet inom fyra kommuners ledningskontor. Analysen fokuserar på frågeställningarna 

Vilket friskvårds-/hälsoarbete bedriver kommunledningskontoren för de kommunställda? Hur får man 

de anställda att ta del av och hur implementerar man friskvårds-/hälsoarbetet? Hur följer man upp 
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friskvårds-/hälsoarbetet? Vi tänkte även undersöka kommunledningskontorens attityd till friskvårds-

/hälsoarbete.  

1.4 Avgränsning 

Vi har valt ut våra fyra kommuner då de har legat i Stockholms län, varit tillgängliga (både personligt 

och geografiskt) och villiga att ställa upp på intervju. På varje kommunledningskontor valde vi ut två 

respondenter, en central personalchef som är ansvarig för de strategiska friskvårds-/hälsofrågorna och en 

HR-konsult eller personalstrateg som arbetar mer operativt med friskvårds-/hälsofrågorna. Kommunerna 

är både från norra och södra delen. Detta för att Stockholms kommuner samarbetar inom de geografiska 

områdena. I den nordöstra delen finns UNO-samarbetet (upphandling nordöstra Stockholm) och i den 

södra finns ”Södertörnskommunerna Samverkar”. 

Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka friskvårdssatsningar i fyra kommuner i Stockholm län; 

Lidingö, Huddinge, Nacka samt Täby. Lidingö har 2400 tillsvidareanställda, 100 av dessa arbetar på 

kommunledningskontoret och där finns en personalchef, fyra HR-konsulter och en HR-assistent som 

arbetar på det centrala personalkontoret. Två personer har specifika uppdrag i tjänsten att arbeta med 

hälsa. Täby kommun har 2100 tillsvidareanställda och av dessa är 130 personer anställda på 

kommunledningskontoret varav 8 personer arbetar med HR. Nacka kommun har 4000 

tillsvidareanställda varav 140 medarbetare finns på kommunledningskontoret och av dessa arbetar en 

personaldirektör, fyra HR-konsulter och en HR-assistent med HR. Huddinge kommun har 6000 

tillsvidareanställda. 240 medarbetare arbetar på kommunledningskontoret. Det finns en personalchef, en 

förhandlingschef och fem personalstrateger som jobbar med HR på det centrala personalkontoret och en 

hälsoutvecklare som arbetar med friskvårdsfrågor på heltid. 

1.5 Uppsatsens disposition 

Kapitel 2, Metod – I den här undersökningen gör vi en komparativ fallstudie där fyra 

kommunledningskontors friskvårds-/hälsoarbete kommer att jämföras. Det är en kvalitativ studie och 

den kommer att anta ett hermeneutiskt, tolkande synsätt. 

 

Kapitel 3, Teoretisk referensram – I det här kapitlet är syftet att ge läsaren en teoretisk 

bakgrundshistoria till vårt problemområde. En presentation görs av de teorier som vi arbetat med. Vi har 

tagit fasta på vissa aspekter i de olika teorierna för att få fram arbetsredskap som passar oss och blir då 

en bra referensram för vår studie. Teorierna finns där som grund för vår analys samt slutsats.  
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Kapitel 4, Empiri – Här presenterar vi resultaten från de intervjuer vi gjort med de fyra 

kommunledningskontoren. Avsnittet är indelat i de sju delrubriker som speglar våra huvudfrågor i 

intervjun samt som även återfinns i uppsatsens problemformulering och ingår i vår uppsats syfte: Har ni 

någon dokumenterad friskvårds-/hälsopolicy? Vilka friskvårdstyper har ni idag? Vilka verktyg ger ni 

cheferna på chefsutbildningar för att kunna implementera friskvårdsarbete? Hur implementerar ni/hur 

tar de anställda del av friskvårds-/hälsoarbetet? Följer ni upp friskvårds-/hälsoarbetet på något sätt? Gör 

man någon kontroll av den arbetssökandes hälsa? Kommunledningens attityder till friskvårds-

/hälsoarbete. Under varje delrubrik kommenteras våra intervjupersoners svar. Delrubrikerna återfinns 

sedan sammanfattade efter de fyra syftesfrågorna i analysdelen för att lättare kunna få en överblick över 

analysarbetet. 

 

Kapitel 5, Analys – Vi tolkar, analyserar och reflekterar här både över teori- och empiriavsnittet. Här 

sammanfattar vi emperiavsnittets frågeställningar till de fyra problemfrågorna i uppsatsens syfte; Vilket 

friskvårds-/hälsoarbete bedriver kommunledningskontoren för de kommunanställda? Hur får man de 

anställda att ta del av och hur implementerar man friskvårds-/hälsoarbetet? Hur följer man upp 

friskvårds-/hälsoarbetet? Vad har kommunledningen för attityd till friskvårds-/hälsoarbete? 

Vi försöker här förstå vad resultatet egentligen betyder genom att reflektera över resultatet från olika 

infallsvinklar. Vi kommer här analysera hur kommunerna ser på problemfrågorna och reflektera över 

resultatet. 

 

Kapitel 6, Slutsats och avslutande diskussion – I detta kapitel försöker vi på ett klart och kortfattat sätt 

sammanfatta det vi fått fram ur analysen, ett sammanfattande slutresonemang per 

problemfråga/delrubrik. Vi ser om vi kan återknyta undersökningsfrågorna till våra teorier och tidigare 

undersökningsresultat. Vi ser om uppsatsens syfte är uppfyllt.  

I den avslutande diskussionen försöker vi återknyta till problemformuleringen och sätta in det empiriska 

arbetet i ett vidare sammanhang. Vi tittar på det empiriska arbetet utifrån olika perspektiv; hur olika 

aktörer berörs av kommunernas friskvårds- och hälsoarbete. Vidare ser vi på hur vidare forskning inom 

problemområdet skulle kunna bedrivas. En diskussion förs om alternativa tolkningar och reservationer 

av analysen samt resultatens validitet och generaliserbarhet.  

Vi ger utifrån våra slutsatser och diskussion konkreta och praktiska rekommendationer.   
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2 Metod 

 

2.1 Vetenskapssyn 

Hermes var grekernas guds budbärare och vägvisare som tolkade budskap åt gudarna (www.ne.se).  

Hermeneutik handlar om att tolka empirin för att kunna förstå den och kan delas upp i fyra moment: 

tolkning, förståelse, förförståelse (det vi redan förstår från tidigare erfarenheter och lärdomar) och 

förklaring. Per-Johan Ödman ger forskare råd om förhållningsätt till tolkning av data och uppmanar oss 

att se på svaren från öppna frågor som om det är första gången vi möter temat och att det är första 

gången vi bekantar oss med informationen. Vi uppmuntras till att ha en medvetenhet om vår 

förförståelse och att inte ha förutfattade meningar om insamlade data. Vi utmanas till att leta efter 

motsägande information till vår egen förståelse av temat och även redovisar förförståelse av temat.  

Tolkandet består av det vi ser i temat och vad det kommer att betyda för oss. I tolkande ska helheten 

bekräfta enstaka delar och delarna ska bekräfta helheten. Tolkande har en fokuseringsdimension om att 

tolka utifrån verkligheten eller en existentiell tolkning. När vi har tolkat har vi en förståelse för temat. 

Att förmedla vår förståelse innebär kommunikation och språkbruket bör vara enkelt för att underlätta 

läsarens förståelse av temat. En förförståelse av temat kan redovisas och ge läsaren en möjlighet att sätta 

temat i ett sammanhang (Ödman, 2007).  

Vi uppsatsförfattare har stort intresse och även kunskap inom frisk-/hälsovård och sjukvård så vi ska 

försöka bidra med vårt intresse och vår kunskap i undersökningen. 

 

2.2 Undersökningsdesign: komparativ fallstudie 

Vi hade tänkt tillämpa en undersökningsdesign i form av en komparativ fallstudie. Detta med den 

kvalitativa forskningsstrategin och hermeneutiken som utgångspunkt. Denna utveckling av 

fallstudiedesign är en undersökningsdesign som man använder när man jämför flera olika fall för att få 

en djupare förståelse om fenomenet. Vi har valt denna undersökningsdesign därför att uppsatsen jämför 

flera olika fallkommuner; Lidingö, Täby, Huddinge och Nacka. De jämförande kommunerna får oss 

därmed att på ett djupare sätt förstå ledarskapet av friskvårds-/hälsoarbete; vilken omfattning 

kommunledningskontoren bedriver friskvårds-/hälsoarbete, hur man förankrar arbetet, motiverar sina 

medarbetare till detta, hur man följer upp friskvårds-/hälsoarbetet och deras attityd till hur viktigt det är 

att friskvårds-/hälsoarbetet är en del av HRM och därmed hela organisationen och sist men inte minst 
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hur skillnaderna i friskvårds-/hälsoarbetet är mellan de olika kommunledningarna. 

Den jämförande undersökningsdesignen ger en jämförelselogik genom att den förutsätter att vi kan få en 

bättre förståelse av en viss social företeelse, om vi jämför denna utifrån två eller flera olikartade fall 

eller situationer. När man använder en komparativ design i samband med en kvalitativ forskningsstrategi 

så antar designen formen av en multipel fallstudie (Bryman och Bell, 2005).    

Vi motiverar vårt val av undersökningsdesign med att när man jämför de olika fallen leder det till att 

forskaren får en bättre utgångspunkt för att slå fast under vilka betingelser en teori håller och när den 

inte gör det. Dessutom kan jämförelsen i sig ge upphov till begrepp som är relevanta för en teori i 

utveckling. Ibland uppvisar komparativ design vissa drag som liknar egentliga experiment och 

kvasiexperiment vilka också bygger på möjligheten att göra jämförelser (Bryman och Bell, 2005).   

En eventuell negativ följd med metoden är att forskaren kan verka ägna mindre tid åt den specifika 

kontexten i stället för att koncentrera sig på hur de olika fallen kan ställas mot och jämföras med 

varandra. Detta kan få till följd att forskaren blir mer detaljstyrd trots att ett öppet angreppssätt är bättre 

(Bryman, 2002). Detta bör man ta hänsyn till när vi analyserar data och beskriver våra slutsatser.  

I fallstudier föredrar man när en ‟varför- eller hur”-fråga ställs om skeenden i nutiden där undersökaren 

har lite eller ingen kontroll över (Yin, 1994). Detta okontrollerbara skeende uppstår då man försöker 

förstå ett fenomen eller en naturlig process som utspelar sig i det verkliga livet.  

2.3 Datainsamling  

2.3.1 Sekundärdata 

Förberedelser inför empirin har vi gjort genom att inhämta sekundärkällor som kan ge oss kunskap i 

ämnet friskvård-/hälsoarbete och kommuners sjukskrivningar. Dessa har främst bestått av 

årsredovisningar, artiklar i dagspress, kommuntidningar, internet och då även en hel del med sökmotorn 

www. google.se och vidare med olika artikeldatabaser.  

I presentationerna av våra undersökta kommuner har vi vänt oss till kommunernas respektive hemsidor 

samt plockat information från intervjuerna.  

Till metodavsnittet har vi sökt litteratur som har kunnat ge oss handledning av tillvägagångssättet samt 

underlag till de alternativa val man har att göra. Viss litteratur har inhandlats. Referenslitteraturen har vi 

sökt i forskarbiblioteken på Stockholms Universitet, Biblioteket för socialt arbete, Karolinskas bibliotek 

både i Solna och i Huddinge. Till den teoretiska referensramen har vi letat passande ledarskapsteorier 

som är inriktade på betydelsen av friskvårdsarbete. Vi har sökt vetenskapliga artiklar, tidigare 

avhandlingar i uppsatsämnet eller närliggande samt tryckt litteratur som behandlar det valda 
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ämnesområdet. Sökningen har skett med hjälp av Högskolans bibliotekskatalog och via databaser men 

även Stockholms Universitets biblioteks databaser och arkiv. En av våra inspiratörer för denna uppsats 

ämnesval är den ideella motionsföreningen Friskis & Svettis grundare Johan Holmsäter. Han håller 

föredrag i uppsatstemat och bedriver konsultativt friskvårdsarbete för organisationer om vad man kan 

bedriva för förebyggande friskvårds- och hälsoarbete. Vi har följaktligen studerat hans företags hemsida 

samt de underlag för friskvårdsarbete som finns där. 

2.3.2 Primärdata 

En datainsamlingsmetod som är typisk för kvalitativ forskningsstrategi med en komparativ 

undersökningsdesign är att göra en intervjuundersökning av två eller flera fall (Bryman, 2002).  

En intervju genomförs med hjälp av öppna frågor och ger respondenten och forskare en möjlighet till ett 

strukturerat samtal. Empirin som genereras genom intervjun registreras genom inspelning eller 

anteckningar. Steinar Kvale beskriver tolv aspekter av en forskningsintervju. Vi kommer att använda 

några av dessa: livsvärld, kvalitativa, fokusering och mångtydighet (Kvale, 1997). De personer vi har 

valt att intervjua arbetar med temat och det är en del av deras livsvärld. Genom intervjun/samtalet lär vi 

oss om respondentens livsvärld och deras förhållande till den. Intervjuerna fokuseras på ett förutbestämt 

tema och ett frågeformulär följs under samtalet men kompletteras med följdfrågor för att utveckla temat 

och det blir därmed inte strängt strukturerat. Vi vill veta ”hur” och därför använder oss av prosa alltså 

kvalitativ kunskap. Under samtalens gång kan det märkas en mångtydlighet som kan vara intressant att 

analysera och diskutera. Vald undersökningsmetod för vår uppsats är den semistrukturerade intervjun 

där forskaren har en lista över specifika teman som ska behandlas, en intervjuguide. Intervjupersonen 

har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman och Bell, 2005). Vi har här haft som mål, som 

inom hermeneutiken, att studera och tolka intervjupersonen samt ta del av dennes tankearbete och 

livssituation. På så sätt kan vi förstå och hitta ny relevans för problemdiskussionen. Den 

semistrukturerade intervjuformen passar bra att använda för att intervjua människor som har ledande 

positioner inom kommunledningskontoren och som har ansvar för friskvårds- och hälsoarbete.  

2.3.3 Källkritik 

Vi har utvärderat våra sekundärkällor genom att vi granskat dem och tagit reda på syftet med 

publiceringen av artiklarna och vem som genomfört studien. Då det funnits möjlighet har vi letat reda på 

ursprungskällan. Vi har använt Stockholms forskarbibliotek i stor utsträckning såsom Biblioteket för 

Socialt arbete, Stockholms Universitets och Södertörns högskolas bibliotek men även KI:s bibliotek i 
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Solna och Södertörn. Akademiska artiklar är utvalda med fokus på att de ska vara så färska som möjligt. 

Tidningsartiklar, hemsidesinformation och annat material som vi funnit på Internet, har vi granskat noga 

med tanke på partiskhet och daterat efter besöksdatum (Bryman och Bell, 2005).  

2.4 Urval  

För vår undersökning har vi valt att studera fyra kommunledningskontor i Stockholms län; Lidingö, 

Täby, Nacka och Huddinge. Vi kallar dem våra fallkommuner. 

Vi har valt ett icke-sannolikhetsurval av typen strategiskt urval. Den lämpligaste urvalsstrategin för en 

kvalitativ fallstudie, ett icke-sannolikhetsurval av vilka det strategiska urvalet är en typ (Merriam, 1994).  

Det är vanligt att göra ett strategiskt urval eftersom avsikten med en kvalitativ ansats är att skapa 

överförbar kunskap och inte statistiska tabeller. Detta innebär att forskaren själv väljer ut 

intervjurespondenterna ur målpopulationen efter deras lämplighet. Valet av hur många och vilka som 

väljs, baserar forskaren på den problemformulering som ligger till grund för arbetet. Det kan vara svårt 

att redan i ett tidigt skede bestämma hur många respondenter som behövs, det kan vara något som 

klargörs på vägen (Johannesen et al, 2003). I denna uppsats har vi använt oss av ett strategiskt urval där 

vi som utredare och undersökare avgjort de personer i målpopulationen som ska vara med i 

undersökningsurvalet. Denna typ av icke-sannolikhetsurval kan åstadkomma ett snedvridet resultat. De 

följer en annan logik än sannolikhetsurvalen och syftar därför inte till statistisk representativitet, utan till 

att identifiera respondenter eller undersökningsenheter som kan bidra till genereringen av insiktsfulla 

och poängrika resultat (Christensen et al., 2001). 

Vi bestämde oss för fyra kommuner då det empiriska valet blir mer lättöverskådligt och därmed ger oss 

möjlighet att uppnå hög kvalitet i undersökningen. Vi valde den centrala kommunledningen, 

kommunledningskontoret, då det är där centrala och strategiska beslut fattas i friskvårds-

/hälsoarbetsfrågor. Respondenten bör vi då finna i ledande befattning på kommunledningskontoret. Vi 

intervjuade två respondenter från varje kommun; personalchefen och en HR-konsult eller 

personalstrateg som arbetar med friskvårdsfrågor i kommunen. 

 

2.5 Undersökningskvalitet 

Begrepp utgör teorins byggstenar och är dessutom utgångspunkt för genomförandet av 

företagsekonomiska studier. Vi sätter en begreppsetikett på de delar av den sociala verklighet som 
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verkar uppvisa liknande drag och som anses viktiga. För de flesta kvalitativt inriktade forskare utgör 

formuleringen av mått på begreppen inte någon viktig faktor men begreppen i sig utgör en stor del av en 

kvalitativ undersökning. Vissa författare har föreslagit att kvalitativa studier ska bedömas och värderas 

utifrån helt andra kriterier än dem som kvantitativa forskare använder sig av.  

I Bryman och Bells metodbok från 2005 menar Lincoln & Guba att det är nödvändigt att specificera 

termer för att etablera och bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning och för att formulera alternativ till 

det som vanligtvis används i kvantitativa studier, det som begreppen reliabilitet och validitet står för. De 

föreslår två grundläggande kriterier för bedömningen av en kvalitativ undersökning; trovärdighet 

(trustworthiness) och äkthet (authenticity). För att säkerställa en god kvalitet i undersökningen har vi 

använt oss av de alternativa termer vi funnit i Bryman och Bell, 2005 och efter diskussion med vår 

handledare använde vi oss endast av respondentvalidering.  

Vi har träffats löpande under hösten för att ha diskussioner i seminariegruppen och för att gå igenom 

och få feedback på det uppsatsarbete vi hittills gjort. Vid opponeringen har uppsatserna roterat så att 

man vid varje seminarietillfälle fått en ny uppsats att opponera på och så har vi därigenom fått klart för 

oss att vi är på rätt spår med vårt uppsatsarbete vilket varit mycket lärorikt. 

2.5.1 Tillförlitlighet 

Det är trovärdigheten i beskrivningen av den studerade sociala verklighet som en forskare kommer fram 

till, som avgör hur pass acceptabel den är i andra personers ögon. Det kallas ofta för 

respondentvalidering eller deltagarvalidering. Man skapar en tillförlitlighet i resultaten genom att i vår 

studie förmedla resultaten till de människor som deltagit i undersökningen. Syftet med detta är att få 

bekräftelse på att beskrivningen som vi förmedlat är riktig. Alla respondenter i våra intervjuer har därför 

informerats att de kommer att erbjudas tillfälle att granska det skriftliga materialet från de genomförda 

intervjuerna innan det publiceras (Bryman och Bell, 2005).  

Björklund och Paulsson (2003) förklarar att begreppet validitet ‟‟anger i vilken utsträckning det man 

avser att mäta verkligen mäts‟‟.  

2.5.2 Rättvis bild 

Ger undersökningen en tillräckligt rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar som finns i den 

grupp av människor som studerats? I vår undersökning ska vi titta på vilket friskvårds-/hälsoarbete som 

bedrivs på fyra svenska kommuners kommunledningskontor. Vi ska jämföra de fyra 

kommunledningarnas arbete efter våra frågeställningar som vi preciserar i syftet. Vi samlar in data 
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genom semistrukturerade intervjuer och våra intervjuobjekt är personalchefsstrateger och 

personalkonsulter som har ansvaret för kommunens hälso- och friskvårdsfrågor. Det är så att säga just 

kommunledningens arbete vi undersöker så svaren/bilden vi får av kommunledningen bör ju då vara det 

mest relevanta. Vi gör denna studie för första gången. Vi tror att detta tillvägagångssätt är tillräckligt väl 

genomtänkt för att ge en rättvisande bild av våra intressenter. 

2.6 Genomförande  

Vi bestämde oss för att välja ut fyra kommuner i Stockholms län. Två kommuner i södra länet och två i 

norra delen. De skulle inte ligga alltför långt bort så det skulle vara relativt smidigt att komma och 

intervjua dem. Vi hade tänkt oss kommuner i storleken 60 000 – 100 000 invånare. Lidingö är ju 

betydligt mindre, 40 000 invånare men vi valde dem för att de har uttryckt ett starkt hälsointresse och de 

kallar Lidingö för ‟‟Hälsans ö‟‟, så de verkade intressanta ur den aspekten. Täby valde vi ut som den 

andra representanten för norra länet och då en av författarna bor relativt nära och de har 63 000 

invånare.  Nacka fick bli första kommunen från södra länet och de har 90 000 invånare. Sedan valde vi 

Huddinge med sina 100 000 invånare och då en av författarna bor i kommunen så passade det bra.  

Efter det skulle vi välja ut den högste personalansvarige samt den personalstrateg/personalkonsult på 

kommunledningskontoret som arbetade operativt med friskvårds- och hälsofrågor.  

På respektive kommuns hemsida fann vi kommunens centrala personalchef eller personaldirektör och 

dessutom deras mailadresser. När vi mailade dem och beskrev vårt intresse och vår avsikt med 

intervjuerna så fick vi även ett namn och mailadress på den personalstrateg de arbetade med i friskvårds-

/hälsoarbetsfrågor. Vi kontaktade så våra fyra kommunledningskontors intervjupersoner via e-mail. Där 

förklarade vi vilka vi var samt syftet med uppsatsen så att intervjupersonerna skulle skapa sig en bild av 

vad det innebar att ställa upp på intervju. Inför intervjuerna förberedde vi oss genom att ta reda på fakta 

om kommunen genom att studera deras respektive hemsida. Vi studerade deras senaste årsredovisning; 

sjukfrånvaro, verksamhetsberättelser.  

Vidare läste vi artiklar om ohälsa i kommuner, allmänt om ohälsa i Sverige och vad vi kunde finna om 

hälsofrämjande ledarskap. Vi studerade vidare Alan Brymans och Emma Bells bok, 

Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005), om råd vid förberedelsen och utformningen av en 

intervjuguide samt kraven på en framgångsrik intervjuare. Där fanns även råd vad man gör efter 

intervjun. Om våra tänkta intervjupersoner hade e-mailat oss deras friskvårds-/hälsopolicy eller 

motsvarande uppsatta mål, så studerade vi dessa. Vi intervjuade således två personer på varje 

kommunledningskontor, den centrala personalchefen eller personaldirektören och en 

personalkonsult/personalstrateg som hanterade friskvårds-/hälsofrågor. Sammanlagt åtta stycken 
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intervjuer genomfördes. 

Respondenterna fick vår intervjuguide med frågor att studera i förväg. Vi bedömde att svarskvalitén 

skulle förbättras och intervjutiden skulle minimeras om de kunde leta fram material och förbereda sig 

innan intervjutillfället. Intervjuerna skedde på de olika kommunernas kommunledningskontor (med 

undantag av en intervju som skedde på ett Socialkontor) för att kunna studera intervjupersonerna i deras 

rätta miljö vilket underlättar tolkningen och förståelsen av det som personen ifråga berättar (Bryman och 

Bell, 2005).  

Vid intervjuerna använde vi oss av en mobil samt en diktafon (en reservkälla) för att spela in samtalet 

med intervjupersonerna, vilket de intervjuade i förväg hade gått med på.  

Efter intervjuerna har vi transkriberat all data till en sammanfattande, hanterbar och läsbar text som gjort 

det enklare att analysera. Enligt Bryman och Bell (2005) överväger fördelarna med inspelning och 

transkribering rejält nackdelarna som kan vara att det är tidskrävande och att intervjupersonerna kan 

känna sig störda av inspelningsutrustningen. Varje intervju har tagit ca 45 minuter. Ibland har det 

uppstått intressanta samtal efter frågorna så vi dröjt kvar hos intervjupersonen en tid. Under intervjuerna 

har vi använt en intervjuguide som listat förbestämda frågor och ämnen som vi tänkt beröra (se bilaga 

1). 

 De ämnen vi tagit upp i intervjuerna är friskvårds-/hälsoarbete alt. riktlinjer eller mål för detta; 

förekommande typer av friskvård/hälsovård; aktivt arbete gällande påverkan av sjukfrånvaro; hur de 

anställda får ta del av friskvårds-/hälsoarbetet; uppföljning; kontroll av arbetssökandes hälsa samt fem 

attitydfrågor till friskvårds-/hälsoarbete. Vi har inlett respektive avslutat intervjun med några 

informationsfrågor rörande namn, kommun, tillåtelse till användandet av deras namn, om de vill ha den 

färdiga uppsatsen men framför allt att de får se svaren och eventuellt korrigera/komplettera innan 

uppsatspublicering. 

Kvale (1996) ger exempel nio frågekategorier som ingår i de allra flesta intervjuer. De flesta frågorna vi 

ställt har varit direkta av öppen karaktär med tyngd på och intresse för intervjupersonernas egna 

perspektiv och ståndpunkter men även inledande, någon preciserande och uppföljande samt tolkande. 

Bland de sista frågorna kommer en som är helt öppen om man har något att tillägga. Respondenten har 

därigenom haft stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Vi har gått igenom Bryman och Bells, 

(2005) checklista för kvalitativa intervjuer och då bl.a. sett till att intervjuguiden har tydliga kopplingar 

till vår uppsats problemformulering, vilket är viktigt.  

Vårt val av att använda oss av semistrukturerade intervjuer förklarar vi med att undersökningen är 

jämförande dvs. har flera fall, vilket är strukturkrävande för att på ett bra och lätt sätt kunna jämföra de 

olika fallen med varandra. Att få en tydligare fokus så att syftet och problemformuleringen blir 
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besvarade i rätt riktning kan vara en annan orsak. Det är inom dessa ramar intervjuobjektet har fått svara 

fritt. Ett flexibelt intervjuformat är viktigt för att få en ökad insikt om hur intervjupersonen uppfattar 

frågor och skeenden (Bryman, 2002). 
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3 Teoretisk referensram 
 

3.1  Angelöws tre av nio framgångsfaktorer  

Bosse Angelöw (2002) menar att det finns många olika individuella, grupporienterade och 

organisatoriska strategier som kan genomföras för att skapa en bättre arbetsmiljö och en friskare 

arbetsplats. Han har tagit fram och utvecklat så kallade framgångsfaktorer för detta ändamål.  

Tre av hans nio framgångsfaktorer har med uppsatsens tema att göra; friskvårds-/hälsoarbete och 

ledarskap som främjar den andan: 

1. Friskvård; friskvårdssatsningar är en framgångsrik strategi för att skapa friskare arbetsplatser. Med 

friskvård avses här olika aktiviteter för att förändra enskilda individers livsstil i frågor som rör fysisk 

aktivitet/motion, rökning, alkohol, droger, kost, avslappning med mera. Föreslagna åtgärder är  

införandet av friskvård på arbetstid i form av en friskvårdstimme på arbetstid, eller ett 

friskvårdskontrakt som innebär en timmes friskvård på arbetstid mot att den anställde utövar en timmes 

friskvård på fritiden, eller obligatorisk friskvård. 

Andra friskvårdsaktiviteter kan vara fysiskt aktivitet som 30 minuters daglig vardagsmotion; att ha 

tillgång till en hälsopedagog; hjälp med att sluta röka, att minska alkoholintag; avslappning och 

massage; viktminskningsprogram och/eller arbetet med hälsodiplomering. Organisationer som 

Folkhälsoinstitutet, Cancerfonden och Korpen certifierar hälsodiplomering av arbetsplatser och de 

kräver strategiskt hälsoarbete, friskvårdspolicy, hälsocoach på ledningsnivå. 

2. Personalekonomiska bokslut och hälsobokslut. Man genomför personalekonomiska analyser för att 

kunna få fram vilka utgifter ohälsa medför och de intäkter som en friskare arbetsplats kan leda till. Att 

förstå att tidigare och förebyggande insatser är betydligt lönsammare än sena rehabiliteringsinsatser. 

3. Samarbete med företagshälsovård och andra resurser.  

 

3.2 Kompetensutveckling 

Jörgen Hansson som är författare till ”Kompetens som konkurrensfördel” (2005) skriver att hög 

frånvaro bland personalen kan sänkas genom att ge medarbetarna möjligheter till påverkan och 

delaktighet på en arbetsplats. Detta sker genom medarbetarnas utveckling. En arbetsplats som kan skapa 

viljan att utvecklas har högt i taket, ger utdelningar på insatser, uppmärksammar personalen, har 

meningsfulla arbetsuppgifter, uppmuntrar, håller utvecklingssamtal, har bra 

informationsflöde/kommunikation, uppmuntrar delaktighet och tillåter att ta vara på ny kompetens. 
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3.3 Organisatoriskt lärande 

Argyris och Schön har arbetat fram en teori om organisatoriskt lärande som är nödvändigt för en 

organisations möjlighet till förändringar och överlevnad. Medlemmarna i en organisation måste kunna 

reflektera över det som pågår i verksamheten och vilka förändringar som krävs (Börnfelt, 2009). 

Organisationer har olika typer av normer och antaganden om hur medarbetarna ska agera. Explicita 

normer och antaganden kommuniceras till alla genom policys, organisationsplaner och 

arbetsbeskrivningar. Implicita normer och antaganden är hur medarbetarna beter sig i verkligheten för 

att kompensera och korrigera luckorna i organisationens officiella skriftelser (Börnfelt, 2009).  

Det är viktigt att en ny process förankras i en organisation för att det ska få genomslag i en organisation. 

Förankringen kan ske genom att organisationen och arbetskamraterna är för idén, att 

personalavdelningen, fackföreningspersonal och företagshälsovården konsulteras och också är för idén. 

Ledningen och mellancheferna ska också inkluderats i förändringsarbetet, ingen får känna sig förbisedd 

och på så sätt minskas risken för att idén motarbetas (Johnsson et al, 2004). 

När medarbetarna korrigerar problem som uppstår i verkligheten utifrån egna reflektioner och lösningar 

kallas detta för enkelloopslärande och utvärderingen av dessa åtgärder är för att kontrollera att uppsatta 

målen har uppnåtts eller att verksamheten har återkommit till ”normaliteten”.  

Om dessa reflektioner däremot resulterar i förändringar av organisationens explicita normer och 

antagande kallas detta för dubbelloopslärande. Det krävs ett ifrågasättande av egna antaganden och att 

organisationen är lyhörd till omvärldens krav, från lagstiftare och kunder och konkurrenter (Johnsson et 

al, 2004). 

 Enligt författarna till ”Långtidsfrisk”, Johnsson, Lugn och Rexed behövs ett strategiskt beslut för att 

införa friskvårds- och hälsoarbete på en arbetsplats. Det behövs även tid och plats för reflektion som är 

nödvändigt för en lärande organisation. Att kunna lära av misstagen är ett måste för att kunna utvecklas. 

I friskvårds- och hälsoarbete är en lärande organisation att inventera, analysera, handla och följa upp för 

att sedan reflektera, värdera och reagera - för att sedan åter inventera, analysera och så vidare, därför 

namnet ”loop” som resulterar i ett ständigt förändringsarbete (Johnsson et al. 2004).  

Tre typer av organisationer beskrivs i ”Långtidsfrisk”: en reagerande organisation som först när 

sjukdomen är upptäckt börjar hälsoarbetet med att vårda och bota och rehabilitera. Den andra typen är 

en medveten organisation som agerar förebyggande genom att lägga uppmärksamheten på ohälsa, 

ohälsofaktorer på en arbetsplats och hur dessa faktorer ska tas bort. Den tredje är den framgångsrika 

organisationen och beskrivs som främjande. Den koncentrerar sig på hälsa, vad är hälsan, vad främjar 

hälsan och hur kan dessa hälsofaktorer förstärkas? (Johnsson et al. 2004).  
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3.4 Ledarskapsmodell för hälsa, kvalitet och effektivitet 

 

Figur 2. Johan Larssons ledarskapsmodell för hälsa, kvalitet och effektivitet; baserad på Mc Gregors Theory Y (Larsson, 2004,2007) 

 

I figur 2 ovan har Johan Larsson (2010) utvecklat en beskrivande ledarskapsmodell baserad på 

McGregors, Theory Y. Denna modell avser ledarskapsvärderingar, ledarskapsbeteenden och 

ledarskapsverktyg och hur dessa begrepp förhåller sig till kvalitetsmetoder, effektivitet och hälsa 

(välbefinnande) i organisationer. Ledarskap, är en process där man påverkar andra till att förstå och vara 

överens om vad som behöver göras och hur man ska göra det och en process om att underlätta 

individuella och gemensamma ansträngningar för att uppnå gemensamma mål.  

Ledarskap med mer Y-orienterade värderingar såsom att söka självkontroll, självstyrning, ha 

ansvarskänsla och kreativitet tenderar att ha medarbetare med bättre hälsoutfall än X-orienterade 

värderingar. X-orienterade värderingar är det motsatta mot Y-orienterade och utgår från att människan 

har en motvilja till arbete och vill undvika arbete; man måste tvinga, kontrollera, styra och straffa för att 

få de anställda att nå organisationens mål. De anställda undviker ansvar, har ingen eller mycket lite 

ambition och vill känna säkerhet.  
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Ledarskapsbeteenden (leadership behaviours), är de aktiviteter och symboliska handlingar som chefen 

utför i sitt ledarskap. I rutan ovan, „‟Leadership on the basis of the hypotheses and… „‟, syftar Larsson 

på om en chefs ledarskap har ett uppgiftsorienterat, relationsorienterat och förändringsorienterat 

beteende. Vidare, med „‟…situational factors‟‟, menar han att man som chef måste balansera mellan 

dessa dimensioner av ledarskapsbeteenden eftersom de relaterar till olika önskade organisationsresultat i 

olika situationer.  

Ledarskapsvärderingar, (leadership values), är de personliga värderingar en chef har och som påverkar 

ledarskapsbeteendet. Enligt Larsson finns det ledarskapsverktyg som stödjer chefen i sitt arbete såsom 

Control charts, (styrdiagram) som visas i modellen ovan i bågen som går från „‟Outcomes‟‟ (resultat) 

till ”Leadership behaviours” samt åt andra hållet till ‟‟Other occurences..‟‟ (se figur 2 ovan).  

Det primära målet med dessa ‟‟control charts‟‟ var att utveckla hälsokontroller som beskrev och tog 

tempen på de anställdas hälsa. De fungerar som en bas för arbetsplatsens aktiviteter med temat 

hälsoledarskap i organisationen. Ett andra mål var att tillverka och förenkla hälsokontrollerna genom att 

välja några av dem och ha dem som indikatorer att följa upp oftare och eventuellt skapa fler verktyg så 

småningom.  

Två indikatorer skapades; ‟‟självuppskattade generella hälsokontroller‟‟ och ‟‟nya sjukfall per anställd‟‟. 

Här använder Larsson dessa control charts som ett uppföljnings- och alarmsystem.  Blir det inga signaler 

följer man den långsiktiga handlingsplanen. Dessa alarmsignaler ger en tidig varningsklocka vilket 

främjar hälsa och förebygger sjukfrånvaro.  

Ledarskapsverktygen påverkar både ledarskapsvärderingar och ledarskapsbeteendet. Man ska se på 

ledarskapsmodellen utifrån ett ledningsperspektiv. Den består av de värderingar och beteenden som 

chefer har och tillämpar. De värderingar som chefer har om sina medarbetare påverkar deras beteende. I 

modellen finns ett frågetecken ovanför chefen för att betona hypotesen att medarbetares beteenden inte 

exakt kan förutspås. Ledarskapsbeteenden påverkar medarbetarnas beteenden som i sin tur påverkar 

organisationens resultat.  

I Larssons undersökning använde man sig av verktygen (control charts) nya sjukdomsfall; 

självuppskattade hälsokontroller; sjukfrånvaro i % av arbetad tid; långtidssjuka; antal sjukfall, antal nya 

samt återkommande rehab-ärenden och personalomsättning. Vidare finns det kompletterande 

ledarskapsverktyg som också är till stöd för chefen och det är till exempel en PDSA-modell (Larsson, 

2010, efter The Shewhart cycle, Deming, 1986). Här stoppar man in t. ex hälsokontroller (control charts) 

och där P står för Plan – hälsokontroller och ekonomiska analyser av hälsoutfall tillsammans med 

djupare analyser för att skapa en handlingsplan. D står för Do – Utför handlingsplanen i en kontinuerlig 

dialog med de anställda. S står för Study – gör en omvärdering med hälsokontroller, ekonomiska 
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analyser, organisatoriska diagnoser och kvalitativa dialoggrupper med de anställda. A står för Act – 

Bestäm hur du ska sprida, förmedla den nya kunskapen och starta nya förbättringar med fas P, Plan 

(loop). 

I ovanstående modell finns viktiga ledarskapsvärderingar som relaterar till en hälsosam och 

välbefinnande organisation och där är hypotesen att ‟‟people are different‟‟ med vilket menas att en chef 

måste till viss del variera beteende beroende på situationen och på arbetsgruppens mognad. En 

dubbelriktad pil finns där mellan chef och medarbetares beteende. Rutan „‟health, quality and 

effectiveness‟‟, är resultat/utfall från processen på arbetsplatsen. Ledarskapsbeteendet påverkar 

medarbetarnas beteende och även omvänt. Slutsatsen av modellen är att ledarskap som försöker 

integrera ovanstående tre begrepp; ledarskapsvärderingar, ledarskapsbeteende och ledarskapsverktyg 

bidrar positivt till kvalitativa metoder (aktiviteter eller aktivitetskedjor som utförs för att förbättra 

kvalitativa organisationsresultat), effektivitet och medarbetares hälsa. Modellen kombinerar alla dessa 

moment.  
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4 Empiri 

 

4.1 Respondentpresentation 

Kommunerna har sina strategiska HRM - funktioner placerade centralt på kommunledningskontoret.  

Beroende på kommunledningens grad av decentralisering/centralisering av beslutsfattande, så har man 

en central personalavdelning på kommunledningskontoret med personalchef och PA-

konsulter/personalstrateger. Denna konstellation kompletteras ibland med en 

personalchefsstrateg/personaldirektör. Man ser också vissa kommuner som har en personalchefsstrateg 

centralt och PA-konsulterna utspridda i verksamheterna. Personalchefen/personalchefsstrategen sitter i 

kommunledningsgruppen och ansvarar och driver de strategiska personalfrågorna. Man för ut de 

strategiska personalfrågorna till verksamhetscheferna vid bl. a. verksamhetschefsmöten. Vissa 

personalfrågor är skall-frågor och måste hanteras centralt och vissa frågor är mer rekommendationer 

eller förslag som verksamhetschefen avgör i vilken omfattning de ska implementeras i verksamheten. 

Verksamhetschefen fattar även egna beslut gällande friskvårds-/hälsoarbete. Personalkonsulterna på den 

centrala personalavdelningen alternativt de lokala personalkonsulterna hanterar och stödjer 

verksamhetscheferna med det operativa personalarbetet såsom rekrytering, ledarskap, handledning av 

anställda, utbildning, friskvård, konflikthantering, rehabilitering, uppsägningar m.m. 

Katarina Adolfsson är central personalchef och Mirja Backlund är personalstrateg i Huddinge kommun. 

Ulf Haraldsson är central personalchef och Gunilla Enquist är HR-konsult i Lidingö kommun. Elisabeth 

Carle är personaldirektör och Ylva Thyrén, personalstrateg i Nacka kommun. Iréne Bergstrand är central 

personalchef och Kerstin Carlqvist är personalkonsult i Täby kommun. 

4.2 Intervjusvaren 

Har ni någon dokumenterad friskvårds/hälsopolicy? 

Huddinge har en dokumenterad hälso- och friskvårdspolicy. Den har funnits sedan 2003 och de centralt 

personalansvariga har ett uppdrag att se över policyn och friskvårdreglerna. När det gäller 

friskvårdsreglerna finns det anledning att se över hur de fungerar idag och om de stödjer syftet med 

friskvård. Det finns 7 mål i dokumentet – 

 ”God hälsa och ökad livskvalitet; Goda sociala relationer; Ökad trivsel och vi-känsla på 

arbetsplatsen; God självkännedom och självförtroende; Ökad kreativitet, effektivitet och 
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arbetsglädje; Höjd kvalitet och lönsamhet i verksamheten; Minskad sjukfrånvaro, mindre 

behov av rehabilitering och färre arbetsskador”. 

Nacka har ett mål som har tagits beslut om i november 2010: 

 ”Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta, friska medarbetare”. 

Lidingö har idag sex mål som hälsorådet har fått uppdrag att revidera: 

”Stadens anställda ska bli friskare: Stadens anställda skall på ett mätbart sätt ha förbättrat 

sin livsstil ur ett hälsoperspektiv. Andelen som motionerar regelbundet ska öka signifikant. 

Andelen som regelbundet utnyttjar friskvårdssubventionen ska öka. Alla anställda ska inse 

betydelsen av att äta en bra frukost. Vi ska halvera antalet rökare i organisationen på två 

år. Vi ska utveckla ett hälsomedvetet ledarskap.” 

Täby håller på att baka ihop friskvård- och arbetsmiljöpolicys och arbetar nu med ett personalstrategiskt 

dokument. ”Vi har ingen separat friskvårdspolicy utan skrivningar om hälsofrämjande frågor ingår i 

arbetsmiljöpolicyn”, säger Kerstin Carlqvist. De strävar efter få policys men fler riktlinjer för att 

förenkla för medarbetare att hitta information.  

”Täby kommun har en god och hälsofrämjande arbetsmiljö inom alla 

verksamhetsområden. Därmed menas att medarbetarna upplever att de utvecklas, trivs och 

mår bra i verksamheter som gör goda resultat. Arbetsmiljön är utformad så att det är 

möjligt att förena arbete och privatliv och hänsyn tas också till såväl kvinnors som mäns 

olika förutsättningar. Medarbetarna har god kännedom om hälsofrämjande faktorer och 

påverkar aktivt sin arbetsmiljö. Den hälsofrämjande arbetsmiljön bidrar även till att Täby 

kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.”  

 

Vilka friskvårdstyper har ni idag? 

Fysisk aktivitet på arbetstid. I tre av kommunerna finns möjlighet till en friskvårdstimme/vecka för 

tillsvidareanställda men endast om verksamhetens behov tillåter det. Nacka: ”Tidigare fanns en skrivelse 

om att en friskvårdstimme/vecka var tillåtet på betald arbetstid. Skrivelsen har tagits bort då det är olika 

lätt/svårt för verksamheterna att utnyttja den. Numera finns olika varianter av hur friskvårdstimmen 

utnyttjas.” Huddinge kommun upplever samma problematik: De har ”en friskvårdstimme om arbetet 

tillåter. Det vi kan se är att det finns många personalgrupper som inte kan utnyttja friskvårdstimmen, de 

går på schema och det är svårt att få till det, vi ska se över reglerna så att all personal kan utnyttja det 

som erbjuds.” Enligt Täby finns det en ”möjlighet till en timme på arbetstid, inte en absolut rättighet då 
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verksamhetsbehov måste stå i fokus; men när det gäller kommunledningskontoret finns inget problem 

men i skolor och inom äldreomsorg kan det vara ett problem”. 

På Lidingö är det ”upp till varje förvaltning utifrån arbetsplatskrav – ingenting för 

enskilda, ingen friskvårdstimme – man har gruppaktiviteter som stavgång.” 

En enhet ”har infört obligatorisk träning på arbetstid inom en äldreomsorgsverksamhet, där 

en chef trodde att om personal tränade en gång i veckan på arbetstid skulle sjukfrånvaron 

gå ner och det gjorde den faktiskt. Sjukfrånvaron sjönk med 30 % ”, säger Ulf Haraldsson. 

Fysisk aktivitet utanför arbetstid. Alla fyra kommunerna erbjuder tillsvidareanställda friskvårdsbidrag 

mellan 800 och 1200 kronor per anställd och år. I Täby ligger friskvårdsbidraget i en central budget hos 

gemena personalchefen. Nacka har ett annat system att distribuera pengar och då har personaldirektören 

sagt till verksamheterna att det skall finnas 1000: - i friskvårdsbidrag per fast anställd. Lidingö tillåter 

cheferna att själva budgetera friskvårdsbidraget, vissa lägger ett tusen andra ett par hundra kronor, enligt 

personalchefen. 

Tre av kommuner har personalföreningar: Humpe i Huddinge, Corpus i Nacka och Komik i Täby. Dessa 

föreningar får kommunalbidrag och uppdrag att anordna aktiviteter för personalen, både fysiska och 

sociala. Nacka och Huddinge har personalgym. Lidingö har gett Fritids- och kulturförvaltningens 

personal uppdrag att kartlägga luckor i uppbokningarna av kommunala anläggningar som kan utnyttjas 

av medarbetarna. Täbys personalförening har samarbetspartner i kommunen – som privata gym – som 

ger personalrabatt på gymkort och Lidingö menar att med hälsoinspiratörer når vi fler än vad vi gör med 

personalföreningar. Förra årets satsade Huddinge kommun på äldreomsorg – all personal fick gå till 

Huddingehallen ”gratis” och kommunen betalade under året. 

Massage, finns bara i Huddinge för vissa yrkesgrupper. Täby hänvisar till friskvårdsbidrag som kan 

användas till att betala massage. Lidingö och Nacka kommuner har köpt in massagestolar. Nackas stolar 

finns på prov i Stadshusets relaxrum. 

Fruktkorg, finns i alla kommuner och beskrivs som en ”trivselåtgärd som inte regleras i kommunala 

dokument, bestäms på de olika arbetsplatserna”. 

Rökavvänjningsprogram: Huddinge kommun har infört rökfri arbetstid 1 juli 2010,  

”Rökfri arbetstid innebär att man inte får röka på raster, det finns anvisat platser längre 

bort från byggnaderna för att inte störa övrig personal. Jag är inte intresserad av att agera 

polis, jag hänvisar till gällande bestämmelser och påpekar att chefer ska föregå med gott 

exempel. Vi tror inte på det men använder det som ett sätt att få legitimitet att vara emot 

rökning.” 



 

 

27 

 

Medarbetare kan vända sig till Huddinges egen företagshälsovård för hjälp. Lidingö säger att de få som 

röker bland personalen är svåra att nå. De avvaktar resultaten av andra kommuner som har infört rökfria 

arbetstider eftersom ”det är svårt att få med facket på kommunen angående rökfria arbetstider. Hur 

kontrollerar man om någon bryter mot reglerna – ingen som står och tittar över axel när någon röker ute 

i skogen, det är svårt att kontrollera.” Nacka har upplevt dålig uppslutning bland rökare på ett 

rökavvänjningsprogram anordnat av en förskola. 

Viktminskningsprogram; Täby, Nacka och Huddinge hänvisar till friskvårdsbidraget. Nacka erbjuder 

dessutom subventionerade gymkort för att få igång en person som har stora problem med vikten. 

Lidingö har subventionerat medlemskap i Viktväktarna för kommunens personal. 

Alkoholförebyggande program. Huddinge kommun driver ett riskbruksprojekt med Folkhälsoinstitutet. 

Det är viktigt att uppmärksamma problemet gällande eget missbruk om man ligger i riskzonen, och de 

har alkoholfritt på kommunens arbetsplatser – inga vinlotterier eller glögg. Övriga kommuner hänvisar 

till arbetsmiljöarbetet. 

Företagshälsovård. Huddinge kommun har en egen företagshälsovård som heter Personalhälsan.  

”Personalhälsovården är en del oss, en del av personalavdelningen. Det finns snabba 

kanaler och två stycken är med och deltar när vi ser över regler och den nya 

friskvårdspolicyn i en arbetsgrupp. Tveksamt om en utomstående företagshälsovård skulle 

ha kunnat vara med”, säger Mirja Backlund. ”Fördelen att köpa tjänster externt är att det 

blir tydligt med upphandlingar - vad man vill och förhandling kan förekomma en gång om 

året om så behövs. Fördelen med egen regi är kontaktnätverket som skapas i 

organisationen och en kontinuerlig dialog. Jag är chef över företagshälsovården”, säger 

Katarina Adolfsson. 

De tre andra kommunerna har upphandlat företagshälsovård. Täby och Lidingö har S:t Erikshälsan och 

de har även S:t Lukas Personalstöd sedan 2008. Tillsvidareanställda kan ringa dygnet runt och få hjälp 

av någon med psykologisk, privatjuridisk eller ekonomisk kompetens. För varje enskilt ärende kan 

personalen få ringa upp till fem gånger, om de behöver det. Det är en mycket intressant och en bra tjänst 

som är mycket uppskattad. De anställda upplever det som en bra arbetsförmån som alla kan ta del av 

utan kontroll från arbetsgivaren. 75 % av alla samtal handlar om det privata, de övriga 25 % är 

arbetsrelaterade. Nacka byter företagshälsovård och personalstöd vid årsskiftet 2010/2011. De 

upphandlade personalstödet redan i sambandet med tsunamin 26 december 2004 då Nacka var särskilt 

drabbad och kommunen kunde erbjuda medarbetarna ett krisstöd direkt efter händelsen. 

Eftersom det är arbetsgivaren som betalar företagshälsovården, det är de som bestämmer vem som får gå 

dit, menar en respondent från Täby och förtydligar att företagshälsovård är ett ramavtal upphandlat för 
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varje anställd och det är upp till varje chef för när och hur de vill använda det här – de har ett brett utbud 

– individuellt eller i grupp, arbetsplatsutformning, ergonomi, konflikthantering, utveckling i grupp. 

Respondenter från Lidingö och Huddinge menar att Landstinget är ansvarigt för sjukvård – eventuellt är 

företagshälsovård en löneförmån, endast nattpersonal får lagstadgad hälsokontroll kontinuerligt – 

medarbetarna får individuell hjälp från företagshälsovården när chefen märker att det behövs. 

Nacka kommuns äldreomsorgspersonal sjukanmäler sig eller anmäler vård av sjukt barn direkt till 

företagshälsovården - Feelgood (2010), Avonova (2011). De kan komma direkt i kontakt med en 

sjuksköterska om det behövs. Företagshälsovården sköter sjukstatistik och ”det ska plinga till i systemet 

när någon har varit sjuk fyra gånger under ett år”, så att chefer kan jobba vidare och analysera 

sjukfrånvaron. 

Hälsocoach: finns i Huddinge och har titeln ”hälsoutvecklare”. Hon gör hälsoprofilsbedömningar vid 

behov och gör individuella bedömningar som följs upp efter ett år. Lidingö har i november 2010 anställt 

en Hälsocoach som kommer att enbart arbeta med hälsofrågor dels för Lidingöborna men också för 

Lidingö kommuns anställda. Hälsoinspiratörer har funnits i 4 år på Lidingö. I Täby kommuns 

verksamhet social omsorg, är en hälsoinspiratör (leg. sjukgymnast) anställd på halvtid. Hon erbjuder en 

stor bredd av aktiviteter både på grupp- och individnivå. Gruppaktiviteterna kan bestå av kunskaps- och 

motivationshöjande föreläsningar för arbetsplatser med hälsoteman såsom stresshantering, mental 

träning, mindfullness, qigong, kost, fysisk träning och ryggskola. Insatserna på individnivå kan bestå av 

råd om fysisk träning, sjukgymnastisk med undersökning och rådgivning, individuell ryggskola och 

förflyttningsträning, massage, hälsoprofilbedömning och rökslutarstöd. Cheferna beställer uppdrag från 

henne men hon finns också på arbetsplatser så att medarbetare kan ta direkt kontakt. 

Mötespromenader: finns i Nacka, Täby och Lidingö. Lidingö har ett ”walk and talk” en gång om året då 

så många personalen som möjligt kan gå Lidingöloppets bana och nätverka.  

Tävlingar: Alla kommuner är väldigt aktiva när det gäller olika tävlingar. Nacka har vardagsmotion i 

fokus genom cykel- och promenadutmaningar under 6 veckor (förut 2-3 veckor), det blir en längre 

tävlingstid och fler deltagare för varje gång. Dessa tävlingar belyser ett hälsosammare sätt att ta sig till 

och från arbetet och det lottas ut en cykel bland de som uppnår tillräckligt många poäng under tävlingen. 

Huddinge kommun har vunnit Tjej-gåing (Tanto och runt) som den arbetsgivaren/organisationen med 

flest antal deltagare från en och samma arbetsgivare, flera år i rad. Lidingö kommun har innebandy 

Stadscup och bjuder på Lidingöloppets avgift för medarbetarna. 

 Annan, friskvård: Täby håller på att ta fram en ledare-/och medarbetarpolicy där hälsotänkande ingår 

och en service-/ och bemötandepolicy: Hur bemöter vi varandra, våra kunder eller oss själva? På 

personalmöten kommer man att ta upp hälsa och hälsofrågor som en del i arbetet. Nacka har certifierade 
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arbetsplatser – hälsodiplomerade arbetsplatser genom föreningen Korpen och Folkhälsoinstitutet. 

Huddinges kommunledningskontors planeringsdagar avslutas med boulespel.  

 

Vilka verktyg ger ni cheferna på chefsutbildningar för att kunna implementera friskvårdsarbete? 

Lidingö erbjuder chefer, centralt placerade medarbetare som arbetar med friskvård, som stöd till chefer i 

arbete med att implementera friskvård. 

Huddinge, Nacka och Täby har arbetsmiljöutbildningar med hälsofrämjande inslag. Cheferna i 

Huddinge kan använda sig av hälsoinspiratörer som en metod att implementera friskvårdsarbete. Täby 

håller i inspirationsföreläsningar om hälsa och friskvård för cheferna, det finns handledarmaterial i 

bemötande, psykosociala arbetsmiljöfrågor och en idébank av olika aktiviteter för inspiration. 

 

Hur implementerar ni/hur tar de anställda del av friskvårds-/hälsoarbetet? 

Alla fyra kommunerna tar upp friskvården på introduktions- och informationsträffar och friskvård ingår 

i checklistorna för nyanställda. Huddinge och Lidingö har friskvårdsinspiratörer/hälsoinspiratörer; en 

arbetskompis som rycker i kollegorna och inspirerar dem och säger att de ska göra något hälsoaktivt. 

Huddinges friskvårdsutvecklare på Personalhälsan har ansvar för att bygga ett nätverk för 

friskvårdsinspiratörer.  

”Möjligheterna som ledningskontoret kunde erbjuda härifrån togs inte emot på 

verksamheter, de krockade ofta med verksamheternas arbete. Personalen hade inga 

möjligheter att gå ifrån och då ändrade vi inriktning; det är inte vi som ska jobba med 

hälsa här, och då skapades hälsoinspiratörer. De ska skapa hälsa på arbetsplatserna”, säger 

Ulf Haraldsson, Lidingö. 

Respondenterna från Huddinge, Lidingö och Täby nämner APT (arbetsplatsträffar som både är ett forum 

för information och beslutsfattande) som ett sätt att förmedla information. Huddinge informerar på 

chefernas APT, Täby vill att en arbetsmiljöpunkt på alla APT i kommunen innehåller 

friskvårdsinformation. Lidingös hälsoinspiratörer håller ofta i en friskvårdspunkt på APT. 

På Lidingö tar man upp friskvård som förmån redan vid anställningsintervjun, för att locka anställda. 

Respondenterna från Nacka och Täby påpekar vikten av att ha chefen som en förebild i 

friskvårdsarbetet. 

Alla fyra kommuner använder intranätet för att informera personalen om friskvårdsaktiviteter och 

möjligheter. I Täby ger man verksamhetscheferna friskvårdsverktyg från personalkontoret. Verktygen är 
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rutiner, checklistor, möjlighet till stöd från personalkonsulter och i den centrala arbetsmiljökommittén 

kan man lyfta upp arbetsmiljöproblem och diskutera. 

Täby, Lidingö och Huddinge använder chefer som ett sätt att få ut information om friskvård. 

 ”Friskvård-/ och hälsofrämjande arbete genomsyrar hela arbetsmiljöarbetet inom 

kommunen, från den centrala arbetsmiljökommittén, genom verksamheternas 

arbetsmiljökommittéer till de lokala personalmötena på arbetsplatserna. Att "öka 

engagemang och insatser inom det hälsofrämjande området", är ett av 

arbetsmiljömålen. Chefen ses som en förebild i de hälsofrämjande arbetet. På 

frukostmöten med chefer har hälsofrämjande frågor gällande bland annat friskvård, tagits 

upp under åren. Men det är ändå en svår fråga; hur ska man få alla medarbetare att ta del 

av friskvårds-/och hälsoarbetet”, säger Kerstin Carlqvist, Täby. 

Följer ni upp friskvårds-/hälsoarbetet på något sätt? 

Alla kommuner har en medarbetarenkät som används som underlag både för kommunens centrala arbete 

och i verksamheter för att utvärdera friskvårds- och arbetsmiljösatsningar och för att kunna inrikta 

förbättringsarbetet på de svagaste punkterna i enkäten.  

Huddinge kan konstatera att friskvårdstimmen utnyttjas av 41 %, en gång i veckan 2010, jämfört med 39 

% en gång i veckan 2009, och att 76 % av medarbetarna säger att det jobbas aktivt med friskvårds-

/hälsoarbete. 

”I medarbetarenkäten finns frågor som ”Hur upplever du din hälsa totalt sett idag?”; 80 % 

instämmer att de har en bra hälsa (en ökning från 79 % till 80 %). Nytt för i år – ”Jag 

månar om min hälsa genom en sund livsstil” och 78 % av medarbetarna instämmer. I 

rapporten syns olika gruppers värderingar som att ge feedback till chefer och man kan 

jämföra deras egen verksamhet med snittet i Nacka för att kunna driva arbetet framåt. 

Gällande vardagsmotion, säger 49 % att de rör på sig minst 30 minuter varje dag. 14 % rör  

inte på sig – om det skulle finns många av dessa på en enhet kan chefen ta itu med 

problemet. Resultaten skall kommuniceras ut i verksamheter till personal som ska 

återkomma med förslag till prioritering och åtgärder, är ett sätt att få igång en dialog på 

APT årligen.  Stress kartläggs – 10 % ligger i riskzonen (aldrig en lugn stund), staberna är 

högt representerade där, biblioteket ligger näst högst – jag ville undersöka sambandet 

mellan stress/motion. Det fanns inget samband mellan nöjda, engagerade medarbetare och 

motion i Nacka”, säger Elisabeth Carle, Nacka. 
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Lidingö kommun för statistik över antal deltagare på centralt organiserade aktiviteter, de stora 

satsningarna som Lidingöloppet och Stadscupen och utvärderas sedan av chefen och hälsoinspiratörerna. 

Utvärdering av aktiviteter i kommunalhuset finns och tas upp på APT. 

Alla kommuner följer upp hur många medarbetare som tar ut friskvårdsbidrag – 40 % på Lidingö och  

42 % i Täby kommun. En respondent från Lidingö sade att om alla anställda utnyttjar alla förmåner som 

finns är det något som man måste tänka över då kostnadsökningen i sådant fall blir rejäl. En respondent 

från Täby däremot tycker att 42 % är för lite och funderar över hur de ska öka deltagandet, om de till 

exempel ska göra om det till friskvårdscheckar. En respondent från Nacka funderar också över att börja 

erbjuda friskvårdscheckar för att få upp utnyttjandet av friskvårdsbidraget. 

Täby har tillgång till statisktik över antal deltagare på aktiviteter som personalföreningen Komik 

anordnar. 

Alla kommuner följer allmänt upp friskvårds-/hälsoarbetet. Nacka och Huddinge har kartlagt personer 

som är i risknivå för negativt stress och Huddinge ska starta upp grupper om åtta medarbetare. Dessa ska 

sedan träffas en gång i veckan. 

Lidingö kopplar inte ihop sjukfrånvaro med friskvårdinsatser.  

En respondent från Täby säger att det inte är så enkelt att man kan säga att friskvårdinsatser har bidragit 

till att sänka sjukfrånvaron – man kan inte förenkla det så.  

Tre av kommunerna nämner Försäkringskassans nya regler som viktiga i arbetet med att följa upp 

friskvårdsarbetet som att få ner sjukfrånvaron. Alla kommuner har arbetat aktivt med att få ner 

sjukfrånvaron, som var som högst 2003, genom att cheferna uppmärksammas om sitt ansvar för 

sjukfrånvaron och för att hålla kontakt med de sjukskrivna. 

”Man får inte tappa bort dem som är hemma, utan jobba aktivt med dessa frågor”, säger 

Mirja Backlund, Huddinge kommun 

Nacka kräver läkarintyg från första dagen och kommer att ge läkarstöd redan från fyra sjuktillfällen per 

år, i stället för sex sjuktillfällen eftersom korttidsfrånvaro kan leda fram till långtidsfrånvaro. Nacka 

säger att de arbetar aktivt med detta och har sänkt sjukfrånvaron mest i länet, mellan 2008 och 2009, och 

har tredje lägsta sjukfrånvaron bland kommunerna i länet. Dessutom har frisktalen ökat. Täbys 

sjukfrånvaro låg på 10,3 % år 2003 och var nere i 5,5 % år 2009, den näst lägst i Stockholms län. 

Alla kommuner arbetar med att tidigarelägga rehabiliteringsinsatserna. Täby berättar att det är ett 

medvetet arbete, de har klara tydliga mål i arbetsmiljöarbetet och de arbetar förebyggande i 

rehabiliteringsarbetet. Täbys personalkontor har jobbat fram bra rutiner och checklistor för chefernas 

arbete med sjukfrånvaro. Nacka utbildar chefer till att vara aktiva tidigt i medarbetares sjukfrånvaro och 

jobbar mycket förebyggande genom att utveckla rutiner inom psykosocial arbetsmiljö.  
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Samtidigt tycker Lidingö att vanliga diagnoser såsom ont i axlar, ryggar och utbrändhet är svåra att 

härleda, mycket kommer från privat relaterad sfär, där medarbetarna kanske har problem med barn och 

gamla föräldrar förutom ett större krav på arbetet. Nacka däremot arbetar med attityden bland chefer att 

sjukfrånvaron går att påverka. 

 

Gör man någon kontroll av den arbetssökandes hälsa?  

”Nej, det är en integritetsfråga”, menar Ulf Haraldsson, Lidingö. 

Nacka kommun svarade att hälsokontroller endast förekom då de var lagstiftade som vid anställning av 

kökspersonal. Nacka kommun har en frågeställning med i intervjuförfarandet om hälsa. Både Nacka, 

Täby och Lidingö nämner att vid referenstagning kan frågan om sjukfrånvaro tas upp. 

Täby och Lidingö har haft diskussioner om hälsokontroller för arbetssökande, i stället tas frågan upp på 

alla anställningsintervjuer och de kollar i referenser om sjukfrånvaro och kollar att man har ‟‟ett allmänt 

hälsotänkande‟‟, särskild vid chefstillsättningar. 

”Det är en känslig fråga”, säger Mirja Backlund, Huddinge. Hon hoppas att frågor om tidigare 

sjukfrånvaro inte sker vid anställningsintervjuer på Huddinge kommun, som har mycket 

relationskrävande arbeten – inte fysisk krävande arbeten. De kräver inte sjukintyg utan frågan tas upp 

vid anställningsintervjuer. Hälsokontroller kostar mer än det smakar, det är ändå inte ett långvarigt 

friskintyg, enligt en respondent från Huddinge. 

Både Lidingö och Huddinge säger att sjukvården tillhör Landstinget. 

Lidingö vill inte rekrytera någon som uppenbarligen inte mår bra. Det händer att de tar in människor 

som inte klarar av arbetet och som bli sjuka ganska snart. 

”Chefen måste göra en komplett bedömning vid en anställningsintervju och tillämpa sunt 

förnuft”, säger Elisabeth Carle, Nacka 

 

I avsnittet nedan undersöker vi Kommunledningens attityder till friskvårds-/hälsoarbete. 

Hur viktigt tycker du att det är att organisationer satsar på friskvård-/hälsovård?  

Skala 1-5, där 1 är Inte alls viktigt och 5 är Mycket viktigt 

Täby 5, Nacka 5, Lidingö 5, Huddinge 4,25 

 

Hur mycket tror du att friskvård-/hälsovårdsarbete förbättrar medarbetarnas hälsa? 

Skala 1-5, där 1 är Inte alls mycket och 5 är Väldigt mycket  

Täby 4,5, Nacka 5, Lidingö 4, Huddinge 3,75  
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Hur mycket tror du att friskvård-/hälsosarbete bidrar till kostnadsbesparing för organisationer?  

Skala 1-5, där 1 är inte alls mycket och 5 är Väldigt mycket  

Täby 4,5, Nacka 5, Lidingö 4,5, Huddinge 4 

 

Hur mycket tror du att ledningens/kommunledningens attityd till friskvård-/hälsovård påverkar om en 

friskvårdssatsning blir lyckad eller inte?  

Skala 1-5, där 1 är inte alls mycket och 5 är Väldigt mycket  

Täby 5, Nacka 5, Lidingö 4,75 (Gunilla Enqvist gav 4 till ledningen och 5 till enhetschefer), Huddinge 5 

 

Hur sannolikt är det att ni inom de närmsta två åren kommer att utöka antalet friskvårdsaktiviteter för 

medarbetarna i kommunen? 

Skala 1-5 där 1 är Inte alls troligt och 5 är Mycket troligt 

Täby 4,5, Nacka 5, Lidingö 5, Huddinge 5 
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5 Analys 

 

Vilket friskvårds-/hälsoarbete bedriver kommunledningskontoren för de kommunanställda? 

I undersökningens fallkommuner har de flesta medarbetarna tillgång till det som Bosse Angelöws 

(2002) teori föreslår, alltså framgångsfaktorer för att skapa en bättre arbetsmiljö och en friskare 

arbetsplats i form av friskvårdssatsningar.  

Lidingö har ingen organiserad friskvårdstimme på arbetstid. Nacka är den enda kommun som hade 

hälsodiplomerade arbetsplatser. Alla kommuner lägger ner tid och pengar för att medarbetarna ska ha 

tillgång till friskvård och erbjuder många olika aktiviteter för att locka så många att delta som möjligt. 

Människor har olika grader av kondition, olika intressen och kommer från olika kulturer, så enligt 

Larssons ledarskapsmodell där chefens värderingar ska innehålla hypotesen ‟‟människor är olika‟‟, är 

det en god inställning så att chefen och ledningen ska kunna ta hänsyn till detta och anpassa 

friskvårdsutbudet efter det. Saab i Linköping har samma strategi för att få så många som möjliga av 

personalen intresserad i friskvården och erbjuder flera olika sätt att motionera samt kostrådgivning, 

rökavvänjning med mera (Andersson et al, 2004). Mötespromenader finns i tre av fallkommunerna och 

ger både möjlighet och uppmuntran till att kunna röra på sig samtidigt som arbetet genomförs. Tre av 

kommunerna har en företagshälsovård som värnar om de anställdas psykosociala hälsa genom att 

erbjuda gratis rådgivning till medarbetarna och på så sätt lindra oro och bidra med kunskap.  

Då den kommunanställde som har möjlighet att utnyttjar den friskvård som erbjuds kan kommunerna 

klassas som framgångsrika organisationer, beskrivna i ”Långtidsfrisk”. Kommunerna är främjande i 

hälsofrågor genom att de arbetar med att identifiera hälsofaktorer och förstärker dem. Detta gäller 40 % 

av de anställda som tar ut friskvårdsbidrag och/eller friskvårdstimme minst en gång i veckan. Övriga 60 

% av de anställda har kommunerna ännu inte nått, en del av dessa arbetar i verksamheter där de inte 

anser att deras anställda har möjligheter till en friskvårdstimme och för dem kan kommunerna ses som 

förebyggande organisationer med som bäst ett fungerande arbetsmiljöarbete. Så, när friskvården 

fungerar i de undersökta kommunerna har anställda fina friskvårdsförmåner och organisationen främjar 

deras hälsa, men det slår orättvist mot anställda i verksamheter som äldreomsorg, utbildning och 

barnomsorg där medarbetarna har svårt att lämna arbetet. Huddinge är medveten om orättvisa och vill 

göra något åt det. Täby är också medveten om skillnaden mellan olika arbetsgruppers möjligheter men 

har inte kommenterat detta mer än att det inte är en rättighet. Nacka tog bort skrivningar om 

friskvårdstimme efter det att skillnader i verksamhetens möjligheter att utnyttja denna, uppdagades. 
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Inom dessa 60 % som inte utnyttjar friskvårdsbidraget finns säkert även de som inte kan eller vill träna 

av olika anledningar.  

Hur får man de anställda att ta del av eller hur implementerar ni friskvårds-/hälsoarbetet? 

Alla fyra kommunerna har ett uttalat och förankrat friskvårdsarbete som genomsyrar hela 

organisationerna, från personalavdelningar på kommunledningskontoren genom verksamhetscheferna 

till enhetscheferna och friskvårdsrepresentanter som sprider budskapen till kollegorna. Saab i Linköping 

är en föregångare i friskvårdsarbete. Några av deras recept för framgångsrikt hälsoarbete är att 

friskvårdsarbetet ska vara förankrat inom organisationen och ingå under företagshälsovården i 

arbetsmiljöarbetet (Andersson et al, 2004). Detta i enlighet med författarna till ”Långtidsfrisk” 

(Johnsson et al, 2004) som förtydligar vikten av att förankra en idé för att den ska kunna accepteras och 

få genomslag. När en idé är förankrad blir den enligt Argyris och Schön (Börnfelt, 2009) en del av de 

explicita normer och antaganden som organisationen vill att en organisations arbete och tänkande ska 

präglas av. Dessa normer kommuniceras till organisationens medarbetare genom policys och andra 

dokument som är övergripande och öppna för varje enhets egna tolkningar utifrån behov. Täby kommun 

har upplevt att det har funnits för många dokument och policys och dessa har försvårat både chefernas 

och medarbetarnas möjligheter att hitta bland all information. De håller på att ”baka” ihop och korta ner 

policys och istället ha flera riktlinjer för att förenkla informationsflödet. Ett bra 

informationsflöde/kommunikation som når hela vägen fram är nödvändigt, enligt Hanssons 

Kompetensutvecklingsteori (2005) om att medarbetarna ska kunna utvecklas. Huddinges 

friskvårdspolicy och Täbys arbetsmiljöpolicy har några av ingredienser som gjorde Stora Enso Fors till 

Sveriges friskaste företag 2002 (Johnsson et al, 2004): Huddinge nämner ”vi-känsla”, arbetsglädje och 

höjd kvalitet och lönsamhet, Täby skriver om utveckling, hur medarbetarna finner ett välbefinnande och 

att de ska må bra och ge goda resultat. 

Flera kommuner nämner att friskare medarbetare gör bättre resultat – i enlighet med Johan Larssons 

teori om ledarskapsmodell för hälsa, kvalitet och effektivitet. 

Huddinge, Täby och Lidingö håller på att revidera skriftelserna om friskvård. Som Argyris och Schön 

har iakttagit blir verkligheten annorlunda än det som beskrivs i policys och dokument (Börnfelt, 2009). 

Lidingö till exempel har haft svårt att nå de kvarvarande rökare som nämns i policyn, och är fundersam 

till hur mycket de är beredda att öka friskvårdsbidraget med motivationen att om alla tar ut 

friskvårdsbidraget blir det dyrt. 

Lidingö berättade att hälsoarbetet fick en trög start då stadsledningen höll i friskvårdsaktiviteterna men 

fick lite gehör från verksamheternas medarbetare. De fick tänka om och kom fram till att utvalda 

hälsoinspiratörer skulle arbeta ute på verksamheterna för att lättare kunna förankra arbetet hos 
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medarbetarna och fånga upp verksamhetens individuella behov och intressen. Friskvårdsarbete är ännu 

relativt nytt och är i en process. Det är viktigt att kunna göra som på Lidingö och i enlighet med teorin 

om Argyris och Schöns dubbellooplärande inse vikten av att inventera, analysera, handla och följa upp 

för att sedan reflektera, värdera och reagera, för att åter inventera och så vidare, och därigenom 

genomföra ett förändringsarbete (Börnfelt, 2009). 

Att välja att delegera hälsoarbetet som Huddinge och Lidingö gör genom cheferna och 

friskvårdsinspiratörer, tas upp av Johan Larssons ledarskapsmodell för hälsa, kvalitet och lärande. Att 

delegera ansvar främjar god hälsa hos medarbetaren och organisationen och i fallen med 

friskvårdsinspiratörer blir effekten att fler medarbetare känner till möjligheterna som arbetsgivaren 

erbjuder i form av friskvård och blir motiverade att hänga med på en friskvårdssatsning med andra 

kollegor. Att inse att människor är olika ingår i modellen, detta har kommunerna insett i 

friskvårdssatsningar som är många, olika och tillåts komma från anställdas egna initiativ och intressen.  

För att kunna sprida friskvårdsbudskap och motivera kommunernas medarbetare behövs ett 

relationsorienterat ledarskap, det vill säga en dialog mellan en lyhörd ledning och alla som ska utöva 

friskvård, om det ska få fäste i en organisation, enligt Johan Larssons modell. Lidingö är redan aktivt i 

att erbjuda medarbetarna att ta del av friskvårdsarbetet genom arbetsplatsträffar som ger möjlighet till en 

kanal/dialog mellan ledningen och medarbetarna. I Huddinge stannar dialogmöjligheterna vid chefernas 

arbetsplatsmöten. 

Att utse friskvårdsinspiratörer är ett sätt att uppmärksamma dem och ge dem nya, meningsfulla 

arbetsuppgifter som beskrivs av Hansson som framgångsrik kompetensutveckling.  

Chefsutbildning är ett sätt att uppmuntra cheferna till delaktighet och tillvaratagande av en ny 

kompetens (på arbetsplatsen). Det är viktiga ingredienser i kompetensutveckling och friskfaktorer som 

alla medarbetare är i behov av, enligt Hansson (2005). 

Fors Bruk som vann Sveriges friskaste företag 2002, har identifierad fyra friskfaktorer: en av dem är 

stödjande ledarskap - Lidingö erbjuder cheferna centrala stödpersoner för att underlätta friskvårdsarbete. 

De övriga tre kommuner nämner verktyg som erbjuds cheferna och medarbetarna till exempel 

inspirationsbank över aktiviteter eller idéer till hur implementering ska genomföras – de erbjuder i 

enlighet med Fors bruks friskfaktorer i form av medbestämmande och inte detaljstyrning (Johnsson et 

al, 2004).  

Att ge cheferna utbildningar och inspirationsföreläsningar som i Nacka, Täby och Huddinge förankrar 

ytterligare vikten av trivsel och friskvård och förmedlar organisationens normer och antagande till 

cheferna. Dessa normer och antagande är i sig viktiga verktyg för kommunerna för att underlätta 

implementeringen av friskvårdsarbete bland alla verksamheter (Hansson, 2005). 
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Hur följer man upp friskvårds-/hälsoarbetet? 

I en lärande organisation är utvärdering nyckeln till att kunna vidareutveckla denna organisation. Alla 

kommunerna i undersökningen använder sig av medarbetarenkäter för att få feedback på arbetsmiljö- 

och friskvårdsarbetet. Resultaten sammanställs centralt för att sedan skickas tillbaka till verksamheterna 

som får bekräftelse på att arbetet har fungerat och för att sedan kunna ta itu med svagheterna. Genom att 

jämföra enheter sinsemellan kan medarbetarna och chefer sätta upp mål att arbeta efter. Detta liknar 

processen Larsson beskriver i PDSA-modellen som börjar med att man planerar (P) handlingsplanen för 

medarbetarenkäten, sedan (D- Do) utför/verkställer man enkätens handlingsplan, håller dialog med de 

anställda om innehållet och förklarar hur man besvarar den. Vidare studerar (S) man sedan resultatet och 

ställer diagnoser, sammanställer och man presenterar resultatet för de anställda och alla som ingår i 

organisationen, har gruppdialoger inom alla verksamheter och enheter, man utvärderar och ev. 

omvärderar resultatet. Man gör (A –Act) förslag på förbättringar och tar till sig ny kunskap, sprider den 

bland de anställda, skapar nya mål, drar igång eventuella förbättringsprojekt. Nästa fas är att man börja 

planera (P) en ny enkät men det kan också vara planering av andra handlingsplaner som gäller 

efterarbetet, följdarbete av senaste medarbetarenkät.  

Kommunerna kopplar inte riktigt ihop aktivt friskvårds-/hälsoarbete med minskad sjukfrånvaro men de 

anser att det är viktigt att hålla nere siffrorna. Tre av kommunerna nämner Försäkringskassans nya 

regler som viktiga i arbetet med att få ner sjukfrånvaron. Alla kommuner har arbetat aktivt med att få 

ner sjukfrånvaron, som var som högst 2003, genom att cheferna uppmärksammas om sitt ansvar för 

sjukfrånvaron och för att hålla kontakt med de sjukskrivna. Alla kommuner arbetar med att tidigarelägga 

rehabiliteringsinsatserna. I Johan Larssons ledarskapsmodell ingår vikten av att kolla upp sjukfrånvaron 

som ett kontinuerligt mått i de så kallade control charts. Man får enligt Larsson ett tecken på hur det står 

till med medarbetarna. I intervjuerna visade det sig också att kommunerna lägger ner mycket arbete på 

att göra kontinuerliga kontroller av den allmänna sjukfrånvaronivån. 

Ingen av kommunerna genomför mer än lagstiftade hälsokontroller av medarbetarnas hälsa och inte 

arbetssökandes mer än eventuellt vid referenstagning för att höra om sjukfrånvaron. Trots detta ville inte 

någon av kommunerna anställa medarbetare som skulle ha hälsoproblem med sjukfrånvaro som en följd 

av detta. I Johan Larssons ledarskapsmodell använder man control charts för att ‟‟ta tempen‟‟ på de 

anställdas hälsa och därmed kunna driva ett förebyggande friskvårdsarbete. 

I tre av kommunerna kunde frågan om tidigare sjukskrivning vid referenstagning tas upp men det var 

inte en standardfråga. 
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Vad har kommunledningen för attityd till friskvårds-/hälsoarbete? 

Kommunernas personalchefer och strateger/konsulter är överlag väldigt positivt inställda till 

friskvårdsarbete. De tror att det är väldigt viktigt att satsa på friskvård, att det kan förbättra 

medarbetarnas hälsa och bidra till en kostnadsbesparning för organisationen.  

Ledningens attityd till friskvård ansåg alla som väldigt viktigt i hur lyckad en friskvårdssatsning skulle 

vara. HR-konsulten på Lidingö tyckte att enhetschefernas inställning till friskvård var viktigare för 

medarbetarna än centralledningens. Holmsäters studier (2004) har påvisat vikten av ledarskapets attityd 

för att friskvård ska ha en möjlighet till att överleva den första tiden av nyhetsbehag. 

I Johan Larssons ledarskapsmodell för hälsa, kvalitet och effektivitet analyseras ledarskapets 

värderingar och beteende, hur viktiga dessa är då de framför allt påverkar de anställdas beteende och 

återigen chefens beteende samt i förlängningen hela organisationens resultat.  
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6 Slutsats och avslutande diskussion 

 

6.1 Slutsats 
 

Vilket friskvårds-/hälsoarbete bedriver kommunledningskontoren för de kommunanställda? 

Kommunledningskontoren har ett brett utbud av friskvård för sina kommunanställda. En av Bo 

Angelöws framgångsfaktorer är att erbjuda friskvårdstyper. Våra fallkommuner kan erbjuda de flesta av 

hans föreslagna aktiviteter för sina anställda. Arbetet ser ganska lika ut i kommunerna men Lidingö och 

Nacka hade inte någon organiserad friskvårdstimme och Nacka hade hälsodiplomerade arbetsplatser.  

En friskvårdstimme per vecka kunde eller ville bara ca 40 % av de anställda använda och motsvarande 

siffra gällde också för friskvårdsbidraget. 60 % av de anställda tar alltså inte ut något av dessa två 

friskvårdstyper. Den rimligaste tolkningen av detta kan vara att i vissa verksamheter är det svårare att 

komma ifrån såsom äldreomsorg, utbildning och barnomsorg och vissa vill eller kan helt enkelt inte 

utnyttja det. Friskvårdsbidraget får alla utnyttja på fritiden så det mesta talar för att det är svårt och 

kräver mycket engagemang för kommunen också på lång sikt för att få dessa 60 % aktiva med hjälp av 

bidraget. Den ideella motionsföreningen Friskis & Svettis grundare Johan Holmsäter som forskat 

tidigare i uppsatsämnet uttrycker sig så här; ‟‟långsiktigt behöver varje friskvårdsprojekt komma in på 

frågor som arbetsinnehåll och ledarskap, annars blir det en kul grej ett halvår och de inbitna gympar 

vidare‟‟.  

Vi kan konstatera att kommunledningskontorens centrala personalavdelning arbetar med ett förankrat 

friskvårdsarbete ut i verksamheterna med hjälp av sina personalkonsulter och verksamhets-

/enhetschefer. De har stöd av en friskvårds-/hälsopolicy alternativt uppsatta friskvårdsmål eller en del av 

arbetsmiljöpolicyn som behandlar friskvårdsarbetet. 

För att kunna sprida friskvårdskunskap och motivera medarbetarna behövs ett relationsorienterat 

ledarskap, en lyhörd dialog. Man bedriver friskvårdsarbete men utifrån att människor är olika och man 

erbjuder olika typer av friskvård och att man anpassar sitt ledarskapbeteende efter situationen. Ansvaret 

med friskvårdsarbetet är ett sådant ämne som bör delegeras ut och till stor del skötas av de operativa 

cheferna (Larsson, 2010). Lidingö och Huddinge arbetar med friskvårdsinspiratörer och flera av 

kommunerna delegerar det operativa ansvaret för friskvårds-/hälsoarbetet till cheferna i organisationen.  

I chefernas friskvårdsutbildning är det viktigt att man förmedlar ‟‟de rätta‟‟ friskvårds- och 
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hälsovärderingarna för att påverka chefernas beteende och få dem att inse vikten av friskvårdsarbete. Då 

får man också igen det i form av att bättre resultat uppnås i organisationen (Larsson, 2010). Om man 

satsar 1 kr på friskvård får man igen det 5 gånger om, anser företagsekonomen och forskaren Stefan 

Lundström (Angelöw, 2002). 

 

Hur får man de anställda att ta del av eller hur implementerar ni friskvårds-/hälsoarbetet? 

Lidingö erbjuder sina chefer centrala stödpersoner för sitt friskvårdsarbete. På de chefsutbildningar man 

håller ingår även ämnet hur man leder ett hälsomedvetet ledarskap. De övriga kommunerna ger cheferna 

en inspirationsbank över aktiviteter för medarbetarna eller idéer om hur implementering ska 

genomföras. Dessa normer och kunskaper är mycket viktiga verktyg för att underlätta implementeringen 

av friskvårdsarbete i alla verksamheter (Hansson, 2005).   

Att använda sig av friskvårdsinspiratörer, ha friskvårdspunkter på arbetsplatsträffarna och i 

nyanställningsprogrammet, att vidare använda sig av personalföreningar är sätten som kommunerna 

använder sig av för att förankra och implementera friskvårdsarbete. 

 

Hur följer man upp friskvårds-/hälsoarbetet? 

Samtliga fallkommuner använder sig av Medarbetarenkäten för att få feedback på arbetsmiljö- och 

friskvårdsarbetet. Alla verksamheter får resultatet av enkäten som man diskuterar, gör åtgärdspaket och i 

många fall får feedback från anställda och tar lärdom och för över till nästa års enkät.  

Kommunerna har viss uppföljning av friskvårdsbidragsutnyttjandet och användandet av 

friskvårdstimme. Man följer upp sjukfrånvaron ganska omfattande i kommunerna och det mesta talar för 

att förändringen av den till viss del är en följd av det friskvårdsvårdarbete man bedriver.  

 

Kommunledningens attityder till friskvårds-/hälsoarbete 

Våra fallkommuners ledningskontor är positivt inställda till friskvårdsarbete. De tror att om man satsar 

här så kan det bidra till kostnadsbesparing för organisationen. I attitydfrågorna framkom det som viktigt 

att ledningen var med på satsningarna vilket påverkade genomslagskraften av de satsningar man gjorde. 

Det är enligt Holmsäter (2004) viktigt om friskvårdsaktiviteten ska kunna överleva de första 

nyhetsbehagen. I Johans Larssons ledarskapsmodell påvisades hur viktiga ledarskapets värderingar och 

beteenden är, då de framför allt påverkar de anställdas beteende och i förlängningen hela 

organisationens resultat. I den allmänna intervjun framkom det att Lidingö vid anställningar och framför 

allt vid anställning av chefer, så var den arbetssökandes inställning till friskvårdsarbete mycket viktig. 

Det är ett ställningstagande som är viktigt då mycket av friskvårdsarbete och inställningen till det, utgår 
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från cheferna och bygger på att chefen föregår med gott exempel, men det framkom inte med tydlighet i 

de övriga tre kommunerna. 

 

6.2 Avslutande diskussion 
 

I intervjuerna framkom att friskvårdstimmen hade varit omdiskuterad. Nacka hade tagit bort den och 

Lidingö ville inte använda sig av den på grund av att alla anställda inte kunde utnyttja den. Huddinge 

och Täby har friskvårdstimme men med vetskap om att alla anställda inte kan utnyttja den.  

En friskvårdstimme i veckan är mer än en arbetsvecka per anställd och år. Det är en stor satsning för en 

organisation och det är viktigt att man får indikationer på att satsningen ger resultat. Kan man se det som 

en anställningsförmån eller är det en friskvårdssatsning?    

Rökfri arbetstid ger medarbetarna signaler om organisationens normer och värderingar i frågan. Det vi 

undrar över är om det är värt besväret? Det kan uppstå konflikter mellan chef och medarbetare när 

reglerna inte kan följas det vill säga när rökarna trots allt ska ta sina rökpauser förutom lunchrasten. 

Samtidigt måste man börja någonstans och man kan ju skärpa reglerna om anpassning och efterlevnad 

eftersom. 

Friskvårdsbidraget utnyttjas av cirka 40 % av de anställda. Det tycker vi är en relativt låg delaktighet i 

denna typ av friskvårdsarbete. Hur får man de övriga 60 % att utnyttja det? 

Vet de anställda inte om att det finns? Är de administrativa rutinerna runt bidraget krångliga eller 

otydliga? Vet de anställda om hur de kan utnyttja bidraget? Vi tror att ökad information kring 

friskvårdsbidraget skulle få fler att utnyttja det. En annan lösning kan vara att öka bidraget och arbeta 

ännu mer aktivt med att informera om kommunens friskvårdsarbete och att föra ut budskapet om hur 

viktigt det är att återkommande röra på sig, enligt Larsson (2010), Holmsäter (2004), Långtidsfrisk 

(2004), Folkhälsoinstitutet (2010) m.fl. 

Det finns ett aktivt friskvårdsarbete i organisationerna men vi saknar en medveten aktiv uppföljning av 

friskvårdsarbetet t.ex. genom att följa upp deltagandet i friskvårdsaktiviteter. Man kan arbeta mer med 

daglig information om friskvårdsarbetet. Först då kan man få reda på vilka som inte utnyttjar befintlig 

friskvård och vilken anledningen är till att man inte deltar. Man kan då få reda på vilka resultat dessa 

satsningar ger. För att lättare styra upp detta arbete kan man använda Johan Larssons PDSA-modell som 

går i en loop som ett ständigt förändringsarbete med dialoger.  

Någon av fallkommunerna kontrollerade den arbetssökandes tidigare sjukfrånvaro vid referenstagning 

men i regel tyckte man att det var en privatsak. Att kontrollera den anställdes hälsa vid 
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anställningsförfarandet var helt otänkbart för samtliga fallkommuner. Ingen av kommunerna använder 

sig av allmänna hälsokontroller för de anställda. Varken av nyanställda eller som kontinuerliga 

kontrollpunkter och förebyggande av medarbetarnas hälsa. I Larssons ledarskapsmodell och i hans 

avhandling är det just detta moment som anses som det viktigaste att göra i en organisation för att uppnå 

en hälsosam arbetsplats och förebygga hög sjukfrånvaro.  

I ledarskapsmodellen använder Johan Larsson control charts, med bl. a. självuppskattade 

hälsokontroller, som ett uppföljnings- och alarmsystem enligt en viss struktur.  Blir det inga 

alarmsignaler följer man den långsiktiga handlingsplanen. Ger det alarmsignaler får man en tidig 

varningsklocka vilket främjar hälsa och förebygger sjukfrånvaro. Det fungerar som ett 

ledarskapsverktyg och påverkar både ledarskapsvärderingar och ledarskapsbeteendet.  

Man kan även kontrollera sjukfallsförändringen men det gör kommunerna idag redan ganska 

omfattande. En av fallkommunerna hade nu märkt en viss ökning av sjukfrånvaron som annars stadigt 

varit nedåtgående sedan år 2003. En nedåtgående sjukfrånvarokurva har man också konstaterat de 

senaste åren i det övriga samhället. Sedan 2002 har både den korta och den långa sjukfrånvaron mer än 

halverats.  

Om man ser på ett kontinuerligt friskvårds-/hälsoarbete och därmed ökad hälsa utifrån ett 

samhällsperspektiv så har man mycket att tjäna på att människor och därmed även att de anställda har 

bra hälsa. Genom lägre sjukfrånvaro förbättrar man inte bara organisationens resultat (se avsnittet om 

beräknade sjukfrånvarokostnader i uppsatsens bakgrund), utan Försäkringskassans kostnader blir lägre, 

BNP (bruttonationalprodukten, se bilaga 2) ökar och sjukhuskostnaderna borde blir lägre. Att sedan 

friskvårds-/hälsoarbete skulle kunna paketeras till en typ av standardarbete och få en slagningskraft i 

form av en institutionaliserad superstandard eller organisationsrecept som t.ex. medarbetarsamtalet, 

målstyrning eller kvalitetsledning har fått, vore otroligt men att leka med tanken känns inte felaktigt. 

Genom multinationella företag kan det då även spridas globalt (Rövik, 2000).  

Ett aktivt friskvårds-/hälsoarbete och därmed en bättre hälsa sett utifrån ett organisatoriskt perspektiv 

påverkar organisationens omsättning positivt då man med att förbättra de anställdas hälsa förbättrar 

deras prestationer och därmed ökar troligtvis organisationens konkurrensfördelar med förbättringar i 

effektivitet och kvalitet och även i förlängningen en ökad kundnöjdhet. I en organisation måste man 

betona ‟‟vikten av att förstå att tidigare och förebyggande insatser är betydligt lönsammare än senare 

rehabiliteringsinsatser‟‟, menar Bo Angelöw (2002). I ett kontinuerligt friskvårds-/hälsoarbete och 

därmed ökad hälsa sett från ett individuellt perspektiv, så påverkas individen genom att man kan skapa 

bättre kvalitativa metoder med högre effektivitet och därmed ökad arbetssäkerhet. Mindre risk för 

personalneddragningar, inköpsstopp, uteblivna löneförhöjningar och påverkan av de anställdas hälsa. 
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Genom ökad hälsa skapas mindre risk för ökad sjukfrånvaro som leder till högre livskvalitet och 

personlig utveckling. 

För att vidare stimulera de anställdas intresse för sin friskvård och hälsa kan man som arbetsgivare ha 

kontinuerliga hälso- och friskvårdsföreläsningar, hålla workshops med olika hälsoteman, ha 

kontinuerliga hälsotävlingar, öka organisationernas/verksamheternas motivation till att bli 

hälsodiplomerade arbetsplatser och på så sätt betona vikten av god hälsa med kontinuerlig motion, 

näringsriktig kost och god livsföring. Kommunen kan utöka Medarbetarenkätens avsnitt om direkta 

friskvårds-/hälsofrågor och även frekvensen av enkättillfällen för att få dem att fungera som ‟‟en temp 

av hälsotillståndet‟‟. Det är som Friskis & Svettis grundare Johan Holmsäter uttrycker återigen; 

‟‟långsiktigt behöver varje friskvårdsprojekt komma in på frågor som arbetsinnehåll och ledarskap, 

annars blir det en kul grej ett halvår och de inbitna gympar vidare‟‟. 

 

6.3 Metodkritik 

 

Vi har i vårt metodkapitel tagit upp uppsatsens undersökningskvalitet. Vi har försökt beskriva den 

sociala verklighet som beskrivits av våra respondenter efter våra frågeställningar, på ett så trovärdigt sett 

som möjligt. Tillförlitliga resultat har man försökt uppnå genom att alla respondenter i våra intervjuer 

har fått granska berört material från intervjuerna innan publicering skett. Vi har justerat och eller strukit 

intervjusvar som inte varit godkända av respondenterna. Detta har skett vid två fall. På det sättet har vi 

skapat en tillförlitlighet i resultaten genom att utföra respondentvalidering. Möjligheten till alternativa 

tolkningar av t.ex. intervjusvaren har vi försökt undvika genom att ha använt oss av en tydlig 

intervjuguide samt spelat in svaren för att lättare ha möjlighet att kontrollera dem. Vi har försökt vara   

grundliga i vår strävan efter att arbeta igenom intervjuguiden och på så sätt försökt minimera risken att 

ställa ledande frågor.  

Vi har försökt undvika att göra generaliseringar men enligt vissa samhällsforskare är osäker kunskap 

bättre en ingen kunskap alls. Våra generaliseringar och antaganden gällande att ett aktivt friskvårds-

/hälsoarbete ger ökad hälsa liksom andra eventuella generaliseringar har vi sökt grund för i våra teorier, 

våra studier av sekundärdata och inhämtandet av kunskap i tidigare forskning. Enligt Bryman och Bell 

(2005), är det ‟‟kvaliteten på de teoretiska slutsatser som formuleras på grundval av kvalitativa data som 

är det viktiga vid bedömningen av generaliserbarheten‟‟.  

Av vår handledare har vi genom återkommande uppsatsseminarier fått feedback på att vi är på rätt spår 

med vårt kunskapsletande och hade vi varit på fel spår hade han satt stopp för undersökningen i ett tidigt 

skede. 
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Vi, även med vårt tidigare intresse att motionera och delaktighet i våra arbetsplatsers 

friskvårdssatsningar, har lärt oss mycket om vikten av att motionera genom vår kartläggning av 

förebyggande åtgärder för välfärdssjukdomar. Att motion kan förhindra de flesta kroniska, obotliga, 

dödliga välfärdssjukdomar är en lärdom vi kommer att ta med oss och förhoppningsvis kan använda för 

att öka utnyttjandet av friskvårdssatsningar på våra framtida arbetsplatser. 

 

6.4 Framtida forskning 
 

I ett förslag till framtida fortsatt forskning inom organisationers friskvårds- och hälsoarbete så vore det 

intressant att utöka undersökningen att gälla flera kommunledningskontor och i en ytterligare studie 

även rikta undersökningen mot hur privata företagsledningar driver friskvårds-/hälsoarbete för sina 

anställda. Vi har i denna uppsats berört olika ledarskapsstilars differentierade påverkan på friskvårds-

/hälsoarbete, så en fullständig och mer utvecklad studie av hur olika ledarskapsstilar påverkar en 

organisations friskvårds- och hälsoarbete, vore intressant att göra. Närliggande forskningsområden som 

då lämnar det företagsekonomiska perspektivet är naturligtvis mer individuella studier av de anställdas 

direkta hälsa såsom dagliga kost- och motionsvanor.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 
 

Intervjufrågor för kommunledningskontorets personalchef/personalstrateg 

Inledande informationsfrågor, A-C: 

A. Vad är ditt namn och vad är din titel?.............................................................. 

B. Vad heter kommunen du arbetar i?.................................................................. 

C. Hur många anställda arbetar i kommunen?..................................................... 

 

Undersökningsfrågor, 1-10 : 

1.  Har ni någon dokumenterad friskvårds-/hälsopolicy alt. riktlinjer för friskvårds-/hälsoarbete  för de 

anställda i kommunen? 

 

2. Erbjuder ni någon av nedanstående typer av friskvård-/hälsovård för kommunens anställda?  

Friskvårdsbidrag, hur mycket? 

Fysisk aktivitet på arbetstid, hur? 

Fysisk aktivitet utanför arbetstid, hur? (innebandy, badminton, promenadgrupper) 

Massage    

Gratis frukt 

Rökavvänjningsprogram 

Viktminskningsprogram 

Alkoholförebyggande program 

Företagshälsovård, i vilken omfattning?  

Hälsoprofilsbedömning, hälsocoach 

Mötespromenader 

Hälsotävlingar såsom stegtävlingar eller motionslopp 

Annan, vad? …………………………………………………………………… 

 

3.  Har friskvårdsutbudet förändrats under de senaste 5 åren? 

 

4. Vi ser på årsredovisningen att kommunens sjukfrånvaro har minskat de senaste 5 åren. Har ni arbetat 

aktivt för att uppnå detta? Om svar ja, hur har ni arbetat? 

 

5. Hur mycket pengar satsar ni på friskvård per anställd och år? 
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6. Hur samarbetar ni med företagshälsovården idag? 

 

7. Hur får ni de anställda att ta del av friskvårds-/hälsoarbetet? 

 

8a.  Följer man upp friskvårds-/hälsoarbetet på något sätt?  

Till exempel   

- För statistik över antal deltagare på aktiviteter 

- Hur många anställda som utnyttjar friskvårdsbidraget  

 

8b.  Följer man upp friskvårds-/hälsoarbetet på något sätt för att se om de givit resultat?  

Till exempel  

- Tittar på sjukfrånvaron 

 

9. Följer ni upp frågor i Medarbetarundersökningen som berör friskvård-/hälsoområdet på något sätt? 

 

10. Flera undersökningar visar att fysisk hälsa till exempel kondition, syreupptagningsförmåga, vikt mm 

påverkar förmågan att utföra fysiskt krävande arbeten. Kontrollerar man den arbetssökandes hälsa vid 

anställningsförfarandet, t.ex. hälsokontroll, tidigare sjukfrånvaro, kondition, syreupptagningsförmåga 

etc.? 

 

Fråga 11-15 gällande attityder till friskvård-/hälsovård: 

11. Hur viktigt tycker du att det är att organisationer satsar på friskvård-/hälsovård?  

Skala 1-5, där 1 är Inte alls viktigt och 5 är Mycket viktigt 

1      2     3     4     5       

 

12. Hur mycket tror du att friskvård-/hälsovårdsarbete bidrar till att förbättra anställdas hälsa? 

Skala 1-5, där 1 är Inte alls mycket och 5 är Väldigt mycket 

 

13. Hur mycket tror du att friskvård-/hälsovårdsarbete bidrar till kostnadsbesparing för organisationer? 

Skala 1-5, där 1 är inte alls mycket och 5 är Väldigt mycket  

 

14. Hur mycket tror du att ledningens/kommunledningens attityd till friskvård-/hälsovård påverkar om en 

friskvårdssatsning blir lyckad eller inte? 

Skala 1-5, där 1 är inte alls mycket och 5 är Väldigt mycket  
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15. Hur troligt är det att ni inom de närmsta två åren kommer att utöka antalet friskvårdsaktiviteter för de 

anställda i kommunen? 

Skala 1-5 där 1 är Inte alls troligt och 5 är Mycket troligt 

 

Fråga F-J är avslutande informationsfrågor: 

F. Har ni något övrigt att tillägga? 

 

G. Om jag/vi undrar över något, får jag/vi höra av mig/oss till er/dig igen?  

 

H. När vi gjort klart intervjuundersökningen och innan vi publicerar uppsatsen så kommer du får ta del av 

dina intervjusvar och möjlighet att kommentera samt ändra/komplettera dem.  

 

I. Om du vill så kommer du självklart få ett exemplar av vår slutgiltiga uppsats. 

 

J. Är det OK att vi använder ditt och kommunens namn i uppsatsarbetet? 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2  

 

Begreppsförklaringar 

Bruttonationalprodukten, BNP 

Det sammanlagda värdet av ett lands produktion av varor och tjänster under vanligen ett år. En viktig 

uppgift för BNP är att ge information om kortsiktiga svängningar i den ekonomiska aktiviteten. BNP 

används ofta som jämförande mått på länders utvecklingsgrad (www.ne.se, 2011-01-03). 

Hälsa 
Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa enligt följande: Hälsa - ett tillstånd av fullkomligt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom. 

 

Hälsofrämjande arbete  

Är den process som ger individer möjligheter att öka kontrollen över sin hälsa och förbättra den (WHO, 

1986). 

 

Kort sjukfrånvaro (1-14 dagar) 

Arbetsgivaren står för sjuklönen för de första 2-14 dagarna en anställd har sjukfrånvaro. 

Enligt SCB:s konjunkturstatistik har man som kommunanställd i genomsnitt 5.52 sjukdag per år. Detta 

avser endast påbörjad/avslutad sjukfrånvaro inom de 14 dagarna arbetsgivaren har ersättningsskyldighet. 

Kvinnor ligger i allmänhet något högre än män och siffrorna är totalt sett något lägre i privat sektor 

(SCB kv.2:2010). 

 

Lång sjukfrånvaro (från 15:e dagen)  

Gällande sjukfrånvaro från och med 15:e dagen så för Riksförsäkringsverket och Försäkringskassan 

statistik på detta. Pågående sjukfall/sjukskrivna per 31/12 2009 i Sverige var totalt 132 300 varav 81 700 

kvinnor och 50 600 män. 2002-12-31, var antalet sjukskrivna 168 000 fler, nästan 300 000 sjukskrivna 

(Riksförsäkringsverket och Statistisk årsbok 2010). 

 

Maslows behovshierarki, är en förklaringsmodell inom psykologin för hur människor prioriterar sina 

behov (www.ne.se, 2011-01-03). 

 

Primärkommun 

I Sverige finns 290 primärkommuner och 20 sekundärkommuner (landsting/regioner), en 

sekundärkommun omfattar ett antal primärkommuner. Primärkommun är en närmare beskrivning för 

kommuner av det slag som kallas kommun, det är de "vanliga" kommunerna och är en term som kan 

användas vid åtskiljnad mellan primärkommunerna och sekundärkommunerna (www.ne.se, 2011-01-

24).  

http://www.ne.se/

