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Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att undersöka hur Halmstad kommuns friskvårdssatsning 

påverkat den anställdes hälsa och att medvetandegöra den inverkan organisationen har på den 

enskilde individen. Unika berättelser och vald litteratur har tillsammans synliggjort de 

effekter denna satsning fört med sig. Utifrån både en positivistisk och hermeneutisk inspirerad 

metod, samlade vi in empiriskt materiell och genom djupintervjuer samtalade vi med de 

anställda inom Halmstad kommun om deras erfarenheter och åsikter om friskvårdsbidraget.  

De anställda inom Halmstad kommun ansåg att deras hälsa förbättrats och därmed också deras 

arbetssituation samt privata sfär. I satsningar av det här slaget är det viktigt att det finns en 

förståelse för varandra, organisation – individ, där alla fördelar och eventuella nackdelar 

belyses. 
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1. Inledning
Hälsa framstår i det moderna samhället både som den enskildes ansvar och en angelägenhet 

för myndigheter och arbetsgivare. I debatten i media uppmärksammas hur arbetsgivare i USA 

avskedar eller vägrar anställa personer som är för feta, röker eller på annat sätt missköter sin 

hälsa. Kroppen och den fysiska hälsan framstår som både personliga och moraliska projekt. 

En utveckling som i Sverige under slutet av 1970-, men framförallt under 1980-talet, tar form 

då etableringen av träningslokaler ökar och får en självklar position i samhället (B&K Sports 

Magazine 9/1992). Träningslokaler växte fram, innehållande redskap som avsåg/avser att 

träna skilda delar av kroppen. Samtidigt växer tidskrifter med råd om hur vi sköter hälsan och 

formar kroppen fram. Vi kan också notera hur personer som inte är nöjda med sin kropp 

underkastar sig kirurgiska ingrepp för att avlägsna fettvävnad runt mage och lår, och med 

hjälp av implantat bygga upp muskler och skaffa sig en fördelaktigare framtoning. De 

kroppsliga uttrycken för själva åldrandet skjuts upp genom olika ingrepp. Att se bra ut och 

vara frisk har därmed utvecklats, inte bara till ett personligt projekt utan även till ett moraliskt 

projekt. Dagens samhälle har enligt bl.a. Simmel (Andersen & Kaspersen, 1999), med alla 

sina möjligheter givit den enskilde individen ett ökat ansvar för sitt utseende, sin kropp och 

sin hälsa. Den slanka och vältränade kroppen har utvecklats till ett ideal. Detta kan också 

härledas till att individen i dagens samhälle kan ses som en mer egocentrisk varelse än 

tidigare, då kroppen och dess utseende blivit ett verktyg för framgång och lycka.        

 

Mot denna betoning av kroppen och den fysiska hälsan som ett personligt moraliskt projekt 

ställs samhällets och systemvärldens ökade ambitioner att kontrollera och påverka 

medborgarnas hälsa. Ur ett ekonomiskt perspektiv framställs den enskildes ohälsa, och även 

fetma, överdriven alkoholkonsumtion eller rökning, som förhållanden eller beteenden som 

leder till minskad lönsamhet i företagen och vikande tillväxt i samhället. En statlig myndighet 

har med Folkhälsoinstitutet etablerats enbart för att övervaka och påverka dessa förhållanden. 

Den uppmärksamhet som de ökade kostnaderna får för sjukskrivningarna under 2000-talet, 

leder också fram till en regerings proposition, där ansvaret för den enskildes ohälsa läggs hos 

arbetsgivaren, (regeringens proposition 2002/03:35). Denne skall därmed stimuleras till 

rehabiliterande insatser för de anställda men även till ansträngningar för att förebygga ohälsa 

genom satsningar på friskvård.       
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Med denna uppsats avser vi att rikta uppmärksamheten mot den enskildes ansträngningar att 

forma sin tillvaro och hur denna påverkas av det som bl.a. Habermas kallar för systemvärlden 

(Andersen & Kaspersen 1999). Uppmärksamhet skall vidare riktas mot arbetsgivarnas ökade 

ansvar för den enskildes hälsa och utröna tendenser av arbetsgivarens satsningar på friskvård. 

Vi vill undersöka vad detta innebär för den enskilde, och hur friskvården påverkar individens 

tillvaro. I vilken omfattning riktas intresset enbart mot den fysiska hälsan och förhållanden 

som antas påverka produktiviteten, och bort från andra förhållanden som mera handlar om 

välbefinnande och den personliga känsla av sammanhang som Antonovsky (2003) språkar 

för. 
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1.1. Syfte  

I takt med att samhället utvecklas förändras också individens möjligheter till välbefinnande. 

Många av de ”möjligheter” ex. kirurgi, kan kanske i många fall ses som omoraliska men 

faktum är att dagens systemvärld inbjuder individen att hela tiden främja sig själv. Under 

årens lopp har individen utvecklats till en allt mer egocentrisk varelse som hela tiden söker 

nya tillvägagångssätt för att finna framgång och välbefinnande. Denna utveckling hos 

människan har resulterat i att hon skapat ett större medvetande om sig själv och sin sociala 

situation och i dagens samhälle har detta för henne blivit av allt större vikt. Större 

koncentration på det yttre, dvs. det som man kan visa upp för omvärlden, är för många idag 

det primära. Frågan är dock om individens yttre välbefinnande kan liknas vid en god hälsa. I 

takt med att individens syn på välbefinnande har förändrats/förändras, har även företagens 

position i samhället utvecklats. Vinstintresset är det primära och dagens organisationer, 

arbetsledare försöker hela tiden finna nya metoder för att maximera företagets vinst.  

 

Syftet med denna uppsats är att belysa hur den enskildes hälsa och välmående framstår som 

både ett personligt moraliskt projekt och en angelägenhet för ekonomiskt rationella 

överväganden inom både företag och myndigheter. Denna systemvärldens intervention i 

livsvärlden förstärker fokuseringen på hälsa och välmående som enbart frånvaro av sjukdom 

och ohälsa. Vi vill med vår undersökning av satsningen på friskvård bland de anställda i en 

kommun undersöka hur denna satsning upplevs, och i vilken omfattning den förstärker 

systemvärldens snäva syn på hälsa som enbart frånvaro av sjukdom. 
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1.2. Frågeställning 

Vi vill undersöka hur en organisations friskvårdsatsning påverkar den enskilde individen, och 

hur det påverkar dennes tillvaro. Vi har vidare för avsikt att redogöra för hur en 

friskvårdssatsning från företagets sida, inte enbart påverkar produktiviteten och företagets 

vinst. Företags friskvårdssatsningar kan även ge den arbetande individen en egen, personlig 

vinst, som mera handlar om välbefinnande och balans i tillvaron. Eftersom vårt arbete 

inkluderar både djupintervjuer och en större enkätundersökning kan vi finna både 

generaliserbar fakta och en mer djupgående, personlig förståelse då detta krävs. Allt för att på 

ett så bra och enkelt sätt som möjligt delge läsaren en insyn i hur en friskvårdssatsning kan 

påverka relationen mellan företag – individ.  
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2. Bakgrund 
I dagens samhälle har människans utseende och vikten av ett vältrimmat yttre blivit viktigare 

och mer uppmärksammat än tidigare. Charlotte von Proschwitz och Ann Katrin Öhman 

presenterade i sin artikelserie om skönhetsfällan (Expressen, 941019), material om hur 

utseendet blir allt viktigare då vi söker arbete. Samtidigt som människor som av allmänheten 

bedöms som feta, diskrimineras på arbetsmarknaden.  

 

Träningslokalerna är idag inte bara en plats för de mest inbitna muskelbyggarna, utan är idag 

även en samlingspunkt som närmast kan liknas vid en social smältdegel, där människor från 

olika samhälleliga klasser, åldrar etc. befinner sig (Löfvenhaft, Dagens nyheter; 980418). 

Måhända varierar målen lite, individ – individ, men huvudsyftet är ändock att bedriva 

friskvård i någon form. 

 

Begreppet friskvård lanserades 1978 och innebär att man förebygger ohälsa. Friskvård 

förhindrar uppkomsten av skador och sjukdom (http://www.karlstad.se/fr/friskvard.shtml). 

Genom att aktivt bedriva friskvård kan människan uppnå ett gott fysiskt och psykiskt 

välbefinnande. Grunden för friskvård är fysisk aktivitet och det är ur denna grund som många 

företag idag använder sig utav friskvård för att förebygga ohälsa hos sina anställda. Många 

organisationer använder sig av friskvård för att medvetande göra, och behandla de riskfaktorer 

som skulle skapa ohälsa på arbetsplatsen och därmed generera ekonomisk förlust.  

 

Det finns flera olika sätt att se på ohälsa, bl.a. biomedicinskt eller humanistiskt (Medin & 

Alexandersson 2000). För att klargöra detta görs en mer ingående presentation av dessa två 

synsätt i vår teori del. Allt för att läsaren skall se skillnader och enklare förstå friskvårdens 

betydelse för vår hälsa. 

 

I ett försök att sänka sjukskrivningar och bättra på den allmänna hälsan hos de kommunalt 

anställda fastslog Halmstads styrande politiker år 2003, att pengar skulle avsättas för ett 

”friskvårdsbidrag”. Detta bidrag skulle fortlöpa över 3år för att sedan utvärderas och 

eventuellt förlängas. Sammanlagt har 10 miljoner budgeterats och avsatts till detta bidrag. 

Varje kommunalt anställd har delgivits 1500 kr per år, en summa som skall användas till 

någon sorts friskvårdsaktivitet och som skall utövas efter arbetstid. Samtidigt så fastslogs 
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vissa kriterier1 som de anställda var tvungna att uppfylla och ta hänsyn till, för att få 

möjligheten att utnyttja detta bidrag.  

 

Friskvård kan inte bara erbjudas någon, i tron på att detta skulle få individen att uppnå en 

bättre hälsa. Antonovsky (2003) försöker med sitt begrepp KASAM belysa att människan 

själv måste vara medveten om vad den gör, varför den gör det, och vad det kan resultera i 

längden. Detta är en annan aspekt som man måste vara medveten om när det gäller friskvård i 

dagens samhälle.  

 

                                                
1 Se bilaga: Frågor och svar om friskvårdssubventionen, FAQ 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 

3.1. Habermas systemteori 

Det finns enligt Habermas (Andersen & Kaspersen 1999), två starka styrningsmedier som gör 

att vi människor och företag agerar olika i olika situationer. Dessa två medier är enligt 

Habermas pengar och makt och dessa baseras utifrån att det finns krav på en 

funktionsförmåga och effektivitet, som i sin tur, är baserat på människans rationalitet. Dessa 

styrningsmedier är anonyma och är därför inte synliga för individen då de hos denne ständigt 

figurerar i individens undermedvetna. Att dessa är undermedvetna hjälper individen att se 

”klart” då hon befinner sig i olika situationer. Strävan efter pengar, makt och framgång är 

således något undermedvetet som hela tiden driver individen framåt i dess egocentriska 

”lyckokarusell”.  

 
”Penningsmediet koordinerar genom marknadsmekanismerna aktiviteter hos miljontals företag, konsumenter, 

banker osv. med ett minimum av kommunikation och samtycke. Trots att aktörerna handlar egocentriskt 

rationellt för att maximera sina egna, individuellt uppsatta mål om nytta eller ekonomiskt vinst, kan de ändå 

skapas en viss grad av integration och stabilitet” (Andersen & Kaspersen 1999, s390) 

 

Det Habermas menar med sin systemteori kan påvisas genom följande exempel: 

När en bilförsäljare är i sin privata sfär och umgås med sina vänner kan denna försäljare 

undermedvetet sälja sin produkt till vännerna, genom att framställa sina bilar som 

exemplariska. Det är hans strävan efter makt och pengar som omedvetet styr honom även 

utanför hans arbetsplats. Hans vänner kan i sin tur omedvetet sälja försäljarens produkt vidare, 

genom att de i sin tur talar gott om ex. bilen, så kallad dold marknadsföring. 

 

3.2. Simmel – växelverkan  

Enligt Simmel (Andersen & Kaspersen 1999), är samhället en produkt av en växelverkan 

individer sinsemellan. Vidare menar Simmel att alla människor har olika drifter (ex. religiösa, 

politiska), eller olika mål/syften (ex. ekonomiska), och det är utifrån dessa drifter och mål 

som det uppstår en växelverkan. 

 
”Denna växelverkan medför att det utifrån bärarna av de här drifterna och ändamålen uppstår en enhet, eller 

rättare sagt ett ”samhälle”. För enhet i empirisk mening är inget annat än växelverkan mellan element” 

(Andersen & Kaspersen 1999, s 124) 
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I det moderna samhället så vill individen förverkliga en äkta bild utav sig själv. Samhället å 

sin sida vill placera in individen i ett specifikt fack. Ett fack där individen blir en producent, 

ett redskap för någon slags produktion i samhället. Människan utsätts hela tiden för en mängd 

olika intryck, skapade utifrån andra människors drifter och ändamål. Dessa intryck kan i bästa 

fall individen ta till sig, men allt som oftast väljer individen, enligt Simmel (Andersen & 

Kaspersen 1999), att ta avstånd från dem. Hon bygger istället upp en mur gentemot alla 

intryck och kan med hjälp av sitt sunda förnuft sortera bland dem, och därigenom själv välja 

vad hon vill ta till sig. Simmel menar också att det i det moderna samhället, finns en parallell 

mellan pengar – tid och vad individen väljer att ta till sig av för intryck. Växelverkan 

individer sinsemellan finns men denna är till stor del styr utav ovan nämnda strävan/brist på 

pengar och tid. Klara paralleller finns såldes mellan samhällets utseende och människans 

situation vad gäller dess tillgång/brist på, pengar och tid.    

 

3.3. Biomedicinsk och Humanistisk syn på hälsa 

Det biomedicinska synsättet (Medin, Alexandersson 2000) på hälsa och dess inriktning 

baseras och bygger på att man utgår från att människan antingen är frisk eller sjuk. Om en 

människa inte ses som frisk så är utgångspunkten det sjuka hos människan, man tittar alltså 

inte på bakomliggande faktorer. 

 

Den biomedicinska inriktningen uppfattar vår fysiska kropp som en helhet, men delar ändå 

upp den i olika delar, t.ex. olika organsystem och man ignorerar helt hur människan är 

”funtad” rent mentalt, dvs. om hon är ond, god etc. Utgångspunkten inom det här synsättet ses 

alltså från det sjuka hos människan, vilket gör att man väljer att koncentrera sig på kroppens 

olika delar. Denna inriktning är något som dagens doktorer inriktar sig på. Sökande efter 

hypoteser som sedermera kan bekräftas är något som figurerar inom detta synsätt. Man söker 

efter tecken på sjukdom som man sedan kan göra en bedömning utifrån. Olika risk faktorer 

belyses i den bemärkelsen att man varnar för att olika faktorer runt omkring oss som kan 

härleda till sjukdom. Man talar inom den biomedicinska inriktningen om tre ansatser: 

atomistisk biologisk/mekanisk ansats2 och biostatistisk ansats3. Dessa belyser grundtanken 

inom inriktningen. Hälsa i denna inriktning är lika med frånvaro av sjukdom och fysiologiska 

                                                
2 Kroppen är ett mekaniskt system och alla delar skall fungera för att hälsa skall finnas. Hälsa finns således då 
alla delar av kroppen fungerar utifrån vad som kan anses vara normalt. 
3 Om en person är sjuk eller har ex. något handikapp så avviker denne från vad som kan anses vara normalt.  
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defekter. Man kan kalla sig frisk då man faller inför statiska ramar av vad som kan ses som 

friskt och normalt. 

 

Tittar man istället på den humanistiska synen (Medin, Alexandersson 2000) på hälsa, så finns 

det klara skillnader gentemot det biomedicinska inriktningen. Inom det humanistiska synsättet 

så utgår man från att hälsa är något mycket mera än frånvaro av sjukdom. Utgångspunkten är 

därför också hälsan hos människan. Det finns även inom den humanistiska inriktningen en 

mängd ansatser, samt mentala hälsa4, som belyser vad som påverkar individens hälsa: 

Holistisk5, psykosomatisk6, ekologisk7, behavioristisk8, homeostatisk9, teleologisk10, 

salutogen11.   

 

En människa kan ha ett brutet ben men ändå anses vara frisk. Trots ett brutet ben kan 

individen vara vid god hälsa både psykiskt och fysiskt. En annan skillnad är att man talar om 

ex. personhistoria då man inom den humanistiska inriktningen menar på att man måste se till 

mer än bara en röntgen bild, man måste se till något som kan förklara själva händelsen bakom 

benbrottet och inte bara kan förklara att benet är av. Individen måste sättas i ett sammanhang 

där man tittar på dess arv, sociala miljö etc. Inom den humanistiska inriktningen så ser man 

också att människan är unik och reagerar olika på olika saker. De hypotesbekräftelser som går 

att finna inom den andra inriktningen är därför inte helt riktiga då alla människor reagerar 

olika på olika saker och situationer. Istället för att belysa riskfaktorer, (biomedicin), så väljer 

man inom den humanistiska inriktningen att belysa befrämjande faktorer.    

 

Det är svårt att finna några direkta likheter de båda inriktningarna sinsemellan. Helt klart är 

dock att de båda inriktningarna fyller en viktig funktion för vår hälsa då de båda arbetar för att 

vi skall vara friska. Båda inriktningarna belyser hur vi skall hålla oss friska och kan se direkta 

samband vad gäller vad som gör oss sjuka. Man befinner sig dock på olika plan, då man talar 

                                                
4 Människan har en förmåga att utifrån sitt tänkande förverkliga centrala mål, förutsatt att hon har 
förutsättningar, socialt, ekonomiskt, kulturellt. 
5 Hälsa är relaterat till i vilken utsträckning en människa kan uppnå sina mål, förutsatt att hon har de 
förutsättningar som krävs, ekonomiskt, socialt, kulturellt etc.  
6 Individen ses i ett sammanhang. 
7 Det finns vissa faktorer som upprätthåller vår hälsa. Ex. fysiska, psykiska och sociala sammanhang. 
8 Yttre stimuli på vårt beteende vilket resulterar i att vi mår bra och trivs. 
9 Huruvida vår vi har en kroppslig möjlighet att fungera i ett sammanhang med andra människor. 
10 Hälsa kan finnas genom att man finner meningen med livet. Detta kan ex. ske genom religion, filosofi. 
11 Hälsa och ohälsa utesluter inte varandra utan ska ses på ett kontinuum. Känsla av sammanhang. 
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om förebyggande faktorer och riskfaktorer. De båda inriktningarna går väl dock hand i hand, 

då många måste må bra psykiskt för att må bra fysiskt och vice versa, dock inte alla. 

 

3.4. GMR och KASAM 

Tidigare i vår teori del har vi presenterat två olika sätt att se på hälsa. Antonovskys teori 

(Antonovsky 2003) om KASAM skall ses som en del utav det humanistiska synsättet. 

 

Antonovsky arbetade fram och utvecklade teorin om KASAM, (känsla av sammanhang), efter 

att han genomfört en mängd ostrukturerade djupintervjuer med människor som alla upplevt 

svåra trauman. Tanken bakom KASAM var att han ville finna en regel som kunde identifiera, 

vad han kallar för en GMR, (generella motståndsresurser). Antonovsky studerade de faktorer 

(familjeband, socialt stöd, religion, gott självförtroende etc.), som ligger bakom individers sätt 

att hantera spänning.  Det är ovanstående faktorer som är människans generella 

motståndsresurser och som avgör hur vi drabbas, (om alls), då vi utsätts för en stressor 

(Antonovsky 2003)  

 

Enligt Antonovsky (2003) är det den enskilde individens generella motståndsresurser som till 

stor del ligger till grund för dennes hälsa, fysiskt och psykiskt. Har vi exempelvis ett tråkigt 

och monotomt arbete så känner vi ingen meningsfullhet i det, något som kan resultera i att 

individen lättare är mottaglig för motgångar även utanför arbetsplatsen. Skulle arbetet 

däremot var givande och stimulerande, psykiskt eller fysiskt, skulle det privata problemet 

kanske inte ta så hårt på individen, då denne kan känna glädje och motivation i arbetet. Energi 

ges till att hantera livet utanför arbetsplatsen. Familjeband är ett annat exempel på en resurs 

som kan antingen hjälpa eller stjälpa människan i dess dagliga liv. En dålig kontakt med 

familjen kan göra att personen känner sig ensam då denne ställs inför ett stressor. Vid det 

omvända skulle kanske problemet ses som en morot då vetskap om familjen finns där och 

därigenom skulle problemet bli lättare att hantera.  

  

Antonovskys (2003) tanke är att det går att utforma regler för människans GMR. Dessa regler 

skulle enkelt kunna visa på hur människor reagerade då de utsattes för något ex. traumatiskt, 

fysiskt/psykiskt och som hos individen uppfattades som en stressfaktor. 

 
”Gemensamt för alla GMR var att de bidrog till att göra de stressorer, som vi ständigt bombarderas av, 
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begripliga. Genom att gång på gång ge oss sådana erfarenheter skapar de med tiden en stark känsla av 

sammanhang” (Antonovsky 2003, s 13) 

 

Ovannämnda känsla av sammanhang beskriver i vilken utsträckning individen har en tillit till 

att ens omgivning och värld är förutsägbar, något som medför att hon kan finna mening i 

densamma. Genom att ”veta” hur ens värld fungerar kan individen därigenom känna, att 

allting kommer att lösa sig till det bättre. 

I Antonovskys teori om KASAM, går det att utröna tre grundkomponenter, som alla har olika 

betydelse, men ändock, lika stor del i hans teori om KASAM (Antonovsky 2003). 

 

1. Begriplighet 

Alla människor strävar säkert efter att känna glädje, lycka och välmående dvs. inre och yttre 

stimulans. Människan utvecklas och känner välmående då hon upplever en stimulans som är 

strukturerad, sammanhängande och därigenom blir begriplig för individen. Om en människa 

”förstår” sin omgivning och mer eller mindre vet vad som kommer att möta henne i framtiden 

så har hon, vad Antonovsky kallar för en hög känsla av begriplighet. Individen kan därför 

enklare behandla den stimulans hon möter. Även om stimulansen kanske inte är önskvärd, ex. 

sjukdom, död etc. så kan individen göra dem begripliga. Allt kommer att lösa sig, är ett litet 

luddigt talesätt man kan använda för att förklara begreppet begriplighet.  

 

2. Hanterbarhet 

Hanterbarhet baseras på hur människan kan hantera den stimuli hon möter. Givetvis är det så 

att vi människor inte kan eller ska bli tvungna att hantera all världens problem själva. 

Antonovsky menar att en individ bör, för att kunna hantera något, känna att det finns resurser 

runt densamma som kan vara till hjälp för individens hantering. Dessa resurser varierar 

givetvis från individ till individ men vad som är gemensamt är att dessa resurser antingen kan 

kontrolleras av en själv, eller av andra som man känner att man litar på. Dessa resurser bidrar 

till att hjälpa individen hantera den stimuli som hon ideligen utsätts för.  

 

3. Meningsfullhet 

Detta begrepp kan enligt Antonovsky betraktas som ett motivationsbegrepp. En förklaring till 

denna betraktelse går att finna i att det är meningsfullheten i diverse ting, händelser och 

problem, som gör att den enskilde individen kan känna att det är värt att lägga energi på ex. 
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ett visst problem. Individen bör därför känna att det finns vissa ingredienser av känslomässiga 

ting i ex. livet då hon längre fram i livet behöver känna att det är värt att sträva framåt och inte 

bakåt. Den enkla anledningen till detta är att människan alltid kommer att bli tvungen 

engagera sig i diverse saker. Människan skall välkomna problem och utmaningar istället för 

att gräva ner sig då de uppkommer, allt för att hon skall känna att livet är värt att leva. Arbetet 

kan vara ett exempel på något som ger oss människor meningsfullhet. Dagligen ställs 

människan inför nya utmaningar och problem, som kan vara stimulerande och därigenom 

utveckla/driva henne framåt. Utmaningar som människan tvingas lägga energi på måste ses 

som värda av individen att lägga ett känslomässigt engagemang i, allt för att meningsfullhet 

skall uppnås. Givetvis kan det vara tvärtom dvs. att arbetet enbart är betungande och då går 

inte samma meningsfullhet att finna i det vilket resulterar i att samma höga KASAM inte kan 

uppnås.  

 

Ovannämnda komponenter i begreppet KASAM är alla tre starkt sammankopplade, och skall 

givetvis vara så för att man skall uppnå hög känsla av sammanhang.  

 

KASAM utvecklas, formas och stärks då människan kliver in i vuxenlivet. Det är nu, genom 

arbete, familjen, den sociala miljön, hemmet osv. som människans KASAM växer sig starkt. 

Individen börjar att arbeta och känner genom detta en viss/eller fullkomlig meningsfullhet. 

Det är i vuxenlivet människan bildar familj och rotar sig genom att man skaffar hus och 

möjligtvis även en hund. Individens sociala miljö blir allt klarare. Och därigenom blir även 

begripligheten säkrare. Individen har en klar bild av vad han hon vill göra och vad som 

förväntas av denne. Världen och dess möjligheter klarnar, där av en större begriplighet. 

Individen får även en ny social miljö runt omkring sig i form av nya grannar, sin egen familj, 

arbetskamrater etc. som han använder sig utav då han sätts inför diverse problem. 

Hanterbarheten går att finna. Givetvis är inte vuxenlivet enbart positivt och fungerar inte 

alltid som man vill. Sjukdomar kan inträffa, man kan bli arbetslös, bli för full på en 

kvartersfest etc. Allt är möjligt. Men det är, hur som helst i vuxenlivet, som människans 

KASAM blir mer eller mindre definitiv. 

 

3.5. Regeringens proposition 

Enligt regeringens proposition 2002/03:35, har den fysiska aktiviteten allt mer blivit en fråga 

om social tillhörighet. Det finns tydliga riktlinjer vad gäller fysisk aktivitet och sociala 
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mönster, som i sin tur är kopplade till olika livsstilar och levnadsvillkor. Faktum är att de med 

längst utbildning i en allt större grad motionerar/tränar än de som har en kortare utbildning. 

Vidare så tänker de människor som tränar regelbundet mer på vad de äter, än de som inte, 

eller i en mindre grad tränar, gör. Regeringen vill därför genom sitt målområde 9: Ökad 

hälsa, minska de skillnader som finns genom se till att öka den fysiska aktiviteten under bl.a. 

människors fritid och arbete. Detta skall genomföras genom man skall se till att arbetstagare 

erbjuds eller har möjlighet till fysisk aktivitet i anslutning till arbetet. Vidare vill regeringen 

också se till att långtidssjukskrivna, äldre och funktionshindrade erbjuds möjlighet att träna på 

sina egna villkor. 

 

3.6. Social hälsa 
”Redan filosofen Aristoteles konstaterade att människan är en social varelse. Vi är beroende av vår omgivning 

och att kunna samspela med andra människor. Detta samspel börjar redan då vi föds”  

(Ryden & Sjöholm 1994, s 22) 
 

Social hälsa innebär att människan har bra relationer till sina medmänniskor och att man lever 

i utvecklande och stimulerande miljöer. En människa som är psykiskt frisk söker efter 

människor runt omkring sig som hon kan påbörja goda relationer med. I boken Idrott och 

hälsa (1994), skriver Ryden & Sjöholm, att vi alla bär på en mängd olika känslor inom oss 

som påverkar vår sociala förmåga. Det finns bl.a. känslor som stimulerar individen och som 

kan nås genom att man känner sig omtyckt eller att man kanske känner att man gör någon 

glad. Ovanstående känslor är ting som ligger till grund för människans förmåga att fungera i 

ett sammanhang. Får vi en stimulans från vår omgivning så har vi självklart lättare att ta till 

oss utav detsamma och därigenom bli en del av något större. Samtal är därför oerhört viktigt 

då man måste ”våga” prata med personer som befinner sig i sin omgivning. Genom samtal 

skapas förståelse inför andra samtidigt som detta väcker intresse och skapar förtroende. 

Förståelse blir därför även den, en viktig ingrediens i samtalet, då man måste förstå sin 

omgivning och därigenom kunna känna sig som en del utav något större. Något som främjar 

en inre hälsa.  

 

3.7. Fysisk aktivitet - psykiskt välbefinnande 

Det finns vissa psykologiska effekter av fysisk aktivitet och dessa kan enligt Wienberg & 

Gould (nationella folkhälsokommittén 2000) delas in i fyra stycken områden varav 3st 
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redogörs för nedan: 

• Bättre humör  

• Bättre självuppfattning och självförtroende 

• Bättre livskvalitet 

 

3.7.1. Bättre humör 

Humör och sinnestämning är ett känslotillstånd som figurerar under en kortare tid. Ett 

känslotillstånd kan vara ett par minuter, timmar eller dagar och kan exempelvis inkludera 

upprymdhet och lycka. Yrkesverksamma psykologer och läkare anser att fysisk aktivitet är det 

effektivaste sättet att förändra ett dåligt humör på. Andra positiva effekter fysisk aktivitet har 

på sinnesstämningen är ökad vitalitet, ökad energi, pigghet, klarare tänkande och en allmän 

känsla av välbehag. Fysisk aktivitet motverkar dessutom ”negativa” känslor likt trötthet, ilska, 

ängslan och nedstämdhet.  

 

3.7.2. Bättre självuppfattning och självförtroende  

Det finns känslor och tankar som individen känner om sig själv och sin förmåga. Självbegrepp 

likt självkänsla, självuppfattning och självförtroende, representerar alla tankar om vem vi är 

och är därför väldigt viktiga och centrala i våra liv.  
 

”En god självkänsla, en god självuppfattning och ett gott självförtroende är för många det viktigaste måttet på 

psykologiskt välbefinnande” (nationella folkhälsokommittén 2000, s 11)  

 

Det råder en allmän uppfattning om att fysik träning kan ändra den bild en person har av sin 

kropp och därmed kan också personens självuppfattning ändras. Denna uppfattning stöds 

också av forskningen som visar att om man utövar fysisk aktivitet så kan en påtaglig 

förbättring ske vad gäller en persons självuppfattning. Just att man genom ex. motion kan få 

känslan av att man på ett bättre sätt kan behärska sin kropp ses som en viktig faktor för 

höjandet av självuppfattningen. 

 

3.7.3. Bättre livskvalitet  

Det finns vissa positiva egenskaper som man direkt kan se att fysisk aktivitet för med sig. 

Bland annat så har man kunnat konstatera att personer som är fysiskt aktiva känner sig 

friskare, har större uthållighet och i en större utsträckning har en förmåga att förhålla sig 
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positiv till sitt arbete, samt kan lättare hantera stress och olika spänningar. En annan faktor 

som den fysiska aktiviteten för med sig är en bättre kondition, även detta något som kan ge en 

känsla av bättre livskvalitet. Man känner att man orkar mer. 

 

4. Metod 
I metod delen redovisas de forskningsmetoder vi har valt att använda oss utav i vårt arbete, 

samt en förklaring till valet av metod. Vi kommer även att redovisa vår forskningsprocess, de 

urval vi gjort samt diskutera för och nackdelar med vårt tillvägagångssätt. 

 

4.1. Förförståelse 

Träning är en del utav vår vardag, då vi allt sedan små barnsben har varit medlemmar i olika 

idrottsföreningar. Träningen har gett oss en klar insyn i vilka effekter fysik aktivitet har för 

vår kropp och vårt sinne. Tanken vi fick då vi först hörde talas om Halmstad kommuns 

satsning på friskvård var positiv, vi såg detta bidrag som en förmån för de anställda och att det 

borde utnyttjas till fullo. Dagligen läser man om diverse nedskärning inom olika 

arbetsområden vilket medför att den enskilde individens arbetssituation påverkas genom ökad 

stress, tyngre och fler arbetsuppgifter etc. Vi var också medvetna om att många kommuner 

idag brottas med höga sjukskrivningssiffror, framför allt inom hemtjänsten.   

 

4.2. Val av metod 

Vår studie kom att innefatta både en kvalitativt, hermeneutiskt inspirerad metod och 

kvantitativ, positivistiskt inspirerad forskningsmetod. Den kvalitativa metoden inkluderade tio 

stycken semistrukturerade djupintervjuer där vi ställde frågor utifrån en intervjuguide12.  Den 

kvantitativa forskningsmetoden bestod utav en surveyundersökning där enkäter13 skickades ut 

till alla kommunalt anställda, inom Halmstad kommun.  

 

Anledningen till att vi som forskare valt att använda oss utav två olika metoder var att vi 

ansåg att de båda skulle kunna komplettera varandra väl. Surveyundersökningen figurerar 

som en grund där enkäternas svar kan generaliseras och ge oss en insyn i fenomenets bredd, 

och samtidigt ge oss en bild av hur den stora massan upplever friskvårdbidraget.  

Vi var även intresserade av att göra enstaka nedslag i form av djupintervjuer, då vi ansåg att 

detta tillvägagångssätt skulle kunna ge oss djupare och mer personliga svar. Vi ville få svar på 
                                                
12 Se bilaga: Intervjuguide 
13 Se bilaga: Enkät 
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hur Halmstad kommuns friskvårdssatsning påverkat individen både vad gäller de anställdas 

sociala situation och deras arbetssituation. I vårt tycke så har de båda forskningsmetoderna 

var för sig både fördelar och nackdelar. Surveyundersökningen ger stora generaliserbara svar 

gentemot en population och kan ofta ge en säker kunskap. En enkätundersökning kan inte nå 

individens inre, och därmed inte heller ge en direkt förklaring på vad den enskilde individen 

känner för fenomenet (May 2001). Den hermeneutiska forskningsmetoden å sin sida ger 

direkta svar på vad individen känner inför ett fenomen men dessa svar kan aldrig 

generaliseras gentemot en större population.  Dessutom tar djupintervjuer ofta mer tid och 

kraft än vad en surveyundersökning gör (Kvale 1997). Genom att använda oss utav bägge 

dessa metoder kan vi dra nytta utav de bägge forskningsmetodernas bästa egenskaper och 

därigenom nå validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

 

4.3. Hermeneutisk forskningsprocess 

Det som kännetecknar en hermeneutisk forskningsprocess är att forskaren applicerar sin 

förförståelse på det materiell hon fått in genom ex. intervjuer, samt är öppen och engagerad. 

Genom att använda sig utav en hermeneutisk ansats i vår forskning kan vi förstå och tolka 

andra människors livssituation.  

 

Förförståelsen är inte bara det som forskaren uppfattar med sina sinnen, utan det är en 

tolkning av all den kunskap och värderingar som forskaren har (Thurén 1999). Pendlingen 

mellan kunskap och förförståelse, mellan del och helhet, kallas den hermeneutiska cirkeln 

(Kvale 1997). Genom en kvalitativ undersökning skapar forskaren en ny förståelse. Denna 

förståelse är meningsskapande och kan komma att betyda olika beroende på i vilket 

sammanhang denna förståelse appliceras.  Det är när forskaren använder sin förförståelse på 

det materiell han samlade in, som en ny förståelse kan skapas. När en enhetlig mening 

uppstår, som är fri från inre motsägelser kan forskaren gå vidare.  Det är viktigt för oss 

forskare att då man använder sig utav en hermeneutisk forskningsmetod förklara sin 

förförståelse, för att de svar man redovisar, inte skall kunna kopplas ihop med egna tankar. 

Det är viktigt att man är ytterst tydlig med vad ens tolkningar baseras på för data, allt för att 

de förklaringar man använder sig utav inte skall kunna misstolkas utan ses som fri från 

motsägelser (Gilje & Grimen 1992). Vi som forskare tolkar den data vi får in för att ge svar på 

den frågeställning vi har. Samtidigt måste forskaren vara medveten om att den hermeneutiska 

forskningsmetoden inte ger några absoluta svar utan endast svar på frågor som kan tolkas i ett 



 
 

 
 

Elias Vardi & Stefan Fransson 
17 - 42 

 
 

försök att besvara frågeställningen.   

 

4.4. Positivistisk forskningsmetod 

Inom positivismen finns det två olika sätt att dra slutsatser; induktion och deduktion. Den 

förstnämnda innebär att forskaren drar allmänna slutsatser utifrån empiriska prövningar. 

Deduktionen innebär att forskaren drar logiska slutsatser med utgångspunkt från ett teoretiskt 

antagande. Positivismens favorit metod är hypotetiskt – deduktiva, vilket innebär att forskaren 

formulerar en hypotes och prövar om den stämmer med verkligheten. För att kunna använda 

sig utav metoden hypotes – deduktiv så kombinerar man även induktion och deduktion 

(Thurén 1999).  

Det är viktigt att poängtera att man aldrig kan vara hundraprocentigt säker på en induktiv 

slutledning, eftersom den bygger på ett empiriskt materiell som ofta inte utgör en 

hundraprocentig uppräkning (Gilje & Grimen 1992). Det man som forskare däremot kan göra 

är att man kan komma fram till en större eller mindre sannolikhet. 

 

4.5. Utformning av intervjufrågorna 

Vi valde att använda oss utav semistrukturerade intervjuer då detta tillvägagångssätt ger 

intervjupersonen en möjlighet att öppna sig och fritt (utifrån sig själv), föra en dialog med oss. 

Vi hade färdiga frågor med oss som intervjuaren följde men dessa var ”öppna frågor”, vilket 

gav intervjupersonen möjligheter att utveckla och förtydliga sina svar (May 2001). Vi 

utformade vår intervjuguide med hjälp utav den kunskap vi tagit till oss från litteraturen, 

något som vi sedan kompletterade med vår handledares erfarenheter och tankar.  

Huvudtemat i vår intervjuguide var friskvård och välmående. Utifrån detta tema ställde vi 

frågor som var riktade mot individens arbetsplats, men även frågor som behandlade deras 

privata sfär. För att få reda på vad intervjupersonerna tyckte om friskvårdsbidraget och dess 

inverkan på deras arbetsplats/liv, formulerade vi frågor där de öppet kunde förklara sin syn på 

satsningen och de effekter detta hade medfört. Vi hade i åtanke, att inte ställa frågor som 

kunde kännas kränkande eller ledande utan det vi ville få ut, var just intervjupersonens egna 

åsikter. 

 

4.6. Utformandet av enkäterna 

Eftersom vi gör denna undersökning med Halmstad kommun tog de på sig ansvaret att 

genomföra enkätundersökningen då de enkelt kunde skicka ut enkäten och samla in den. 
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Enkäten var konstruerad med åtta frågor som dels gav en insyn på kön/ålder samt vilken 

förvaltning man arbetade inom. Eftersom vi ville ha information om träningsfrekvens och 

upplevelse om bättre hälsa fanns dessa frågor exempelvis med14.     

 

4.7. Urval 

Enkäterna skickades av Roland Norrman ut till alla anställda inom Halmstad kommun och det 

enda som påverkade vårt urval var att de som fick ta del utav enkäterna skulle ha en 

anställning som sträckte sig över mer än 3månader.  

 

Det första urvalet vi valde att göra var att de personer vi skulle intervjua under någon del av 

dessa tre år tagit del utav friskvårdsbidraget. Eftersom vi vet att arbetsuppgifterna skiljer sig 

markant från förvaltning till förvaltning inom kommunen, valde vi att göra nedslag på två helt 

olika förvaltningar. Dessa förvaltningar präglas utav en tydlig könsfördelning vad gäller 

personal. Valet föll på Tekniska kontoret (mestadels män) och Hemtjänsten (mestadels 

kvinnor). Vidare valde vi att inom tekniska kontoret enbart kontakta män och inom 

hemvårdsförvaltningen enbart kontakta kvinnor. Allt för att även belysa könsaspekten och om 

möjligt se skillnader, man – kvinna.  

 

4.8. Forskningsprocessen 

Enkäterna skickades ut och sammanställdes som tidigare nämnt utav Roland Norrman 

(personalsekreterare/personalenheten, Stadskontoret, Halmstad kommun). Enkäten skickades 

dels ut via kommunens intranät till dem som har tillgång till egen dator. Till dem som inte har 

tillgång till kommunens intranät skickades enkäten ut via brev. Allt som allt fick 4500 

personer möjlighet att svara på enkäten. Av de 4500 enkäterna som skickades ut, besvarades 

3104 (bortfall 1396 st.), vilket gav en svarsfrekvens på 69 %.  

 

När vi skulle utföra intervjuerna på hemtjänsten fick vi av Roland Norrman, Halmstad 

stadshus, numret till Marina Andersson, personalchef för Klotet, Halmstad. Vi kontaktade 

Marina via telefon. Marina blev genast intresserad då vi talade om för henne vad vår avsikt 

med arbetet var. Hon belyste direkt vid första telefonsamtalet att hon ansåg att just vikten av 

en ”frisk” personal var något som är av hög prioritet. När vi väl hade pratat med henne fick vi 

2 onsdagar till vårt förfogande att utföra intervjuerna. Marina avsatte tre timmar fördelat på 

                                                
14 Se bilaga enkät 
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två besök där hon försåg oss med tre intervjupersoner per gång. Intervjupersonerna bestod 

utav kvinnor i åldrarna 30-60år, och arbetade alla som vårdare på Klotet.  

  

Marina tyckte att det var bäst om intervjuerna ägde rum innanför Klotets väggar. Detta hade 

både sina fördelar och nackdelar. Fördelarna var att vi inte skulle behöva planera vilka vi 

skulle intervjua och var dessa intervjuer skulle ta plats. Positivt var också att intervjuerna 

skulle äga rum på en plats som intervjupersonerna kände till och förhoppningsvis kände sig 

avslappnade i. Det som kan ses som aningen negativt var att vi direkt var placerade innanför 

en tydlig tidsram, då vi enbart hade en halvtimme per intervju.  

 

För att få tillgång till intervjupersoner inom tekniska kontoret så fick vi av Roland Norrman, 

numret till Sten-Erik Svensson (arbetsmiljö och utbildningssamordnare, Halmstad kommun), 

som vi kontaktade. Han försåg oss med en lista på 12personer, som vi själva kontaktade. 

Eftersom listan vi fick av Sten-Erik inkluderade både män och kvinnor, valde vi att enbart 

kontakta männen för att belysa könsaspekten. Dessa män hade olika befattningar och olika 

arbetsuppgifter inom kommunen. Vi valde att intervjua tre personer som arbetar med 

administrativa uppgifter på tekniska kontoret och en person som arbetade ute på fältet med 

mer fysiska uppgifter, såsom vägarbete.   

 

4.8.1. Intervjuer – tekniska kontoret 

När vi skulle göra intervjuerna på tekniska kontoret hade vi fått nummer till de anställda och 

fick själva ta kontakt med dem för att boka tid och plats för intervju. Den första 

intervjupersonen vi fick tag på var ca 55-60 år och hade sin arbetsplats på vattenverket i 

Halmstad. Efter att vi över telefon, berättat vad vi ville och vad vårt arbete bestod utav så 

bokade vi tid med honom för en intervju. Vi skulle träffas på hans arbetsplats för att 

genomföra intervjun. Vi åkte ner till vattenverket där vi träffade intervjupersonen, och denne 

tog med oss till deras fikarum, där vi satte oss ner för att påbörja vår intervju. Rummet var 

stort och var inte ett klassisk fikarum utan kändes mer som ett konferensrum/kontrollrum, då 

rummet inkluderade ett långbord med plats för åtskilliga personer. Rummet var ljust då det 

hade många fönster men vädret denna dag var aningen mulet något som gjorde rummet litet 

mörkare. Då och då stördes vi utav diverse oljud då Vattenverket i sig är en arbetsplats som 

inte är helt tyst. Vi genomförde samma procedur som vi gjorde vid Klotet vad gäller vår 

tydlighet. Vi presenterade oss, berättade lite om oss själva och om utvärderingsarbetet. 
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Intervjun flöt på bra och det var ju inte negativt att intervjupersonen isig var lugn och säker. 

Intervjupersonen talade hela tiden lugnt och tydligt och gav ett säkert intryck. Intervjun flöt på 

bra och samtalen och stämningen i rummet var bra. När vi var klara med intervjun var det 

bara att åka hem och skriva rent intervjun. 

 

De andra intervjuerna skulle vi genomföra på tekniska kontoret, som ligger mittemot 

järnvägsstationen i Halmstad. Vi åkte ner till deras kontor med ett glatt humör och goda 

förhoppningar då de andra intervjuerna fungerat väldigt bra, rent utav bättre än förväntat. 

Eftersom vi tidigare genomfört ett projekt i samarbete med tekniska kontoret hade vi tidigare 

besökt och befunnit oss i dessa lokaler, något som gjorde att vi kände oss lugna och trygga. Vi 

utförde intervjuerna på olika platser i byggnaden. Två intervjuer tog plats på två kontor och en 

i ett konferensrum. Intervjuerna flöt på väldigt bra, det fanns inga störande moment och 

intervjupersonerna var väldigt öppna samtidigt som vi, vid det här laget kände oss trygga i 

rollen som forskare. Vi genomförde sammanlagt 4 intervjuer med personer som hade 

anknytning till tekniska kontoret, varav 3 ägde rum inom tekniska kontorets väggar. Alla 

intervjupersoner var män i åldrarna 40- 60. 

 

4.8.2. Intervjuer - hemvårdsförvaltningen 

När vi väl kom till Klotet presenterande vi oss för Marina som visade oss till rummet där 

intervjuerna skulle äga rum. Rummet var ett avslappnings rum på ca 8kvadrat meter, med vita 

väggar, två fönster med gardiner, och den första känslan vi fick utav rummet, var att det 

kändes aningen instängt men ändock avslappnande och lugnt. I rummet fanns ett bord med 

fyra stolar och på golvet fanns två madrasser som personalen använde för rekreation och 

avslappning. Eftersom Marina visade oss rummet innan hon skickade in intervjupersonerna så 

fick vi möjligheten att slå oss ner, ta fram intervjuguiden, kontrollera bandspelaren etc. något 

som var av godo. Innan varje intervju så valde vi att för varje intervjuperson presentera oss, 

berättade lite om vilka vi var, vad vi läste och vad arbetet handlade om. Vi var även tydliga 

med att försäkra intervjupersonerna om deras anonymitet och att de när som helst under 

intervjun kunde välja att inte besvara våra frågor, eller helt enkelt avbryta densamma. Vi 

försökte vara så tydliga som möjligt med all vår information, allt för att en så god 

kontakt/känsla som möjligt, skulle infinna sig mellan oss och våra intervjupersoner.  

För att vi skulle kunna ha så stor fokusering som möjligt på våra intervjuer och de intryck vi 

fick under densamma så valde vi att banda alla intervjuer. Redan innan första intervjutillfället 
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så hade vi bestämt att en av oss skulle leda själva intervjun, ställa frågor etc. allt medan den 

andre skulle anteckna och försöka hitta mönster i intervjupersonernas kroppsspråk. I slutet av 

varje intervju fick dock den andre möjligheten att tillägga något om han ansåg att vi hade 

missat något, eller om han uppmärksammat något under intervjun, som han fann av intresse 

och ville fråga vidare om.  

Vid det andra intervjutillfället på Klotet var vi inte i samma rum som innan, utan den här 

gången satt vi i personalmatsalen. Matsalen var större än avslappnings rummet, fler fönster , 

ljusare och kändes inte lika instängt. Intervjuerna genomfördes och vi var noga med att 

tydligheten skulle vara lika god som förra onsdagen, något som vi nu i efterhand ansett oss ha 

uppnått. Vi hade även mer erfarenhet av hur lång tid varje intervju skulle ta, det gjorde att vi 

blev mer avslappnade än första gången vi besökte Klotet. Först trodde vi inte att en halvtimme 

skulle räcka per intervju men det gjorde den gott och väl.   

Alla intervjuer vi genomförde på Klotet flöt på bra, mycket tack vare att vi hade en tydlig och 

bra intervjuguide, och på det hela taget så måste kontakten mellan oss och intervjupersonerna 

bedömas som god. Att vi genomförde intervjuerna vid intervjupersonernas arbetsplatser var 

bra, då detta fick intervjupersonerna att känna sig avslappnade och trygga då de befann sig i 

en välkänd miljö. Framför allt så tror vi att vår tydlighet vad gäller helheten gjorde att 

intervjuerna blev lyckade. 

När vi hade gjort klart intervjuerna var det bara att gå hem och utvärdera och gå igenom 

intervjuerna och de intryck vi fått från våra besök på Klotet.  

 

Liten kuriosa vad gäller våra intervjuer var att vi lyckades få tag på en bandspelare som alltid, 

alltid vid byte av sida av band stängde av sig själv efter ca en minut. Första gången det 

inträffade blev vi lite häpna men eftersom vi snart insåg att detta var en återkommande rutin 

så informerade vi alltid våra intervjupersoner om detta. Allt för att detta orosmoment inte 

skulle ta allt för stor plats. Tanken var istället att detta kunde bli lite komiskt och därmed lätta 

lite på stämningen. 

 

Vi valde att låta intervjupersonerna bestämma var vi skulle genomföra intervjuerna. På det 

viset tänkte vi att hela situationen skulle kännas mer bekväm för individen. Att utföra 

intervjuer på en plats där intervjupersonen känner sig trygg kan ge ett bättre resultat än att 

vara på, t.ex. ett café där hon kanske inte känner sig trygg. Första gången vi gick in i rollen 

som forskare vid våra intervjuer var vi aningen spända, delvis pga. nervositet, delvis pga. att 
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vi inte visste vad som väntade oss. Redan efter andra intervjun insåg vi dock att vi tjänade 

mer på att bara vara avslappnade och vara oss själva. Detta medförde att intervjusituationen 

isig mer utvecklades till samtal tre personers sinsemellan, där skratt och roliga kommentarer 

gavs plats. 

 

4.9. Bearbetning av materialet 

Vi har tidigare nämnt att det var Roland Norman som hjälpte oss med enkäterna eftersom att 

han enkelt kunde skicka ut och samla in dem. Det var också Roland som utformat enkäten. 

Enkäterna skickades ut till alla kommun anställda. Enkäten inkluderade även en tydlig 

beskrivning över vad undersökningen gällde samt instruktioner över vad man skulle fylla i. 

Enkäterna skulle sedermera då de var klara, skickas tillbaka till Roland Norrman. Roland 

samanställde enkäterna och visade upp resultatet i olika frekvenstabeller. Svaren från 

enkäterna sammanställdes i frekvenstabeller och används som beskrivande statistik, vilket ger 

oss en deskriptiv bakgrund till våra djupintervjuer. Djupintervjuerna sammanställdes och 

skrevs ut på data, allt för att vi som forskare enklare skall kunna behandla och lättare använda 

oss utav det i form av citat, som påvisar ett resultat och samtidigt finna olika mönster.  
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5. Resultat 
I denna del kommer vi att presentera de resultat vi fått fram utifrån de enkäter och 

djupintervjuer vi genomfört. Vi har valt att först presentera resultaten från enkäterna, då detta 

ger läsaren en inblick i hur användandet av friskvårdsbidraget har sett ut för de anställda inom 

Halmstad kommun. Djupintervjuerna kommer att presenteras genom citat och djupare 

förklaringar/beskrivningar från var och en av våra intervjuobjekt. För att skapa sammanhang 

bland citaten kommer vi även att använda oss utav våra intervjufrågor i presentationen, då 

detta underlättar både för läsaren och forskaren. 

 

5.1. Presentation av enkät 

Av de ca 4500 enkäterna som skickades ut inkom 3104 svar. Vi är väl medvetna om 

bortfallets påverkan vad gäller vår möjlighet att generalisera de svar vi fick in. Det vi som 

forskare därför har valt, och kan göra, är att se tendenser i de inkomna svaren, svar som 

sedermera kan tydas och reflekteras över. 

För att påvisa en tydlig bild utav respondenterna och deras syn på friskvårdsbidraget, har vi 

nedan valt att presentera en del utav resultaten från enkäterna. Redovisningen sker i form utav 

olika frekvenstabeller. Vi är medvetna om att resultaten från enkäterna inte ger några direkta 

fingervisningar vad gäller personalen på tekniska kontoret eller hemvårdsförvaltningen. 

Frekvenstabellerna påvisar helt enkelt den generella synen på friskvårdsbidraget som finns 

hos Halmstad kommuns anställda.  

 

5.1.1. Tabell 1. Könsfördelning 

  Svarsalternativ Antal 

svar 

Fördelning 

% 

A Man  606 19.5 

B Kvinna  2498 80.5 

  Total: 3104 100.0 

Antal obesvarade: 0 

 

Av de 3104 som svarade på enkäterna var mer än 

80% kvinnor. 
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Tabellen på föregående sida visar på könsfördelningen, man – kvinna och en klar majoritet av 

de svarande var, som tabellen visar, kvinnor. Förvisso är det fler kvinnor än män anställda 

inom Halmstad kommun, men kan tolkas som att det finns en större medvetenhet om 

friskvårdsbidraget och dess betydelse för den egna hälsan, hos kvinnan.   

 

5.1.2. Tabell 2. Vet du om att du kan få ett friskvårdsbidrag på högst 1500 kr? 

  Svarsalternativ Antal svar Fördelning 

% 

A Ja  2922 94.1 

B Nej  182 5.9 

  Total: 3104 100.0 

Antal obesvarade: 0 

 

Ca 94% av de som svarade på enkäterna medgav att 

de hade kännedom om friskvårdsbidraget.  

 

Förvisso har inte alla som är anställda inom Halmstad kommun svarat på enkäten men enligt 

de uppgifter vi fått in från undersökningen så är vetskapen om friskvårdsbidraget stor, vilket 

också kan tolkas som att det finns en förståelse för vikten av en god hälsa hos de anställda. 

 

5.1.3. Tabell 3. Hur ofta tränar du i (genomsnitt), efter att du erhållit friskvårdsbidraget? 

  Svarsalternativ Antal svar Fördelning 

% 

A 0 tillfällen per månad  553 22.0 

B 1-4 tillfällen per månad  621 24.8 

C 
5 - 8 tillfällen per 

månad  
829 33.1 

D > 9 tillfällen per månad  505 20.1 

  Total: 2508 100.0 

Antal obesvarade: 596 

 

Av 3104st så svarade inte 596 på denna fråga, men 

33,1% av de som svarade uppgav att de tränade 5-8 

gånger i månaden. 
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I tabell 3, redovisas träningsfrekvensen hos de anställda, något som också kan tolkas som en 

redovisning för att friskvårdsbidraget utnyttjas. Det man ser tydligt är att de flesta tränar 1-

2gånger i veckan. Detta kan tydas som att träningen hos denna grupp blivit något naturligt och 

därmed också en del utav deras vardag.   

 

5.1.4. Tabell 4. Vilka år har du använt friskvårdsbidraget? 

  Svarsalternativ Antal 

svar 

Fördelning 

% 

A 2003  1018 32.8 

B 2004  1550 49.9 

C 2005  1401 45.1 

D 
Har ej utnyttjat 

friskvårdsbidraget  
1095 35.3 

 

Så här ser fördelningen ut under de tre åren 

friskvårdsbidraget har funnits.  

 

 

När friskvårdsbidraget först blev aktuellt, år 2003 så brukade 1018st bidraget. 2004 skedde 

det enligt tabellen en markant ökning vad gäller användandet av bidraget. 2005 minskade 

dock användandet något. Detta kan tydas, som att det behövdes ett år för bidraget att slå 

igenom och få fäste bland de anställda. Tanken är att några få provade på och fick en större 

massa att följa.  

 

5.1.5. Tabell 5. Upplever du att friskvårdsbidraget har medfört ökad hälsa för dig? 
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  Svarsalternativ Antal svar Fördelning 

% 

A Ja  1690 66.2 

B Nej  320 12.5 

C Vet ej  543 21.3 

  Total: 2553 100.0 

Antal obesvarade: 551 

 

Av 3104st så svarade inte 551st inte på denna fråga, 

men mer än 65% av de som svarade uppgav att de 

upplever ökad hälsa efter att ha tagit del utav 

friskvårdsbidraget. 

 

Friskvårdsbidraget stimulerar de som använder sig utav det till att träna, något som också 

medför att de mår bättre. Uppenbarligen så upplever de som tränar med hjälp utav bidraget att 

de mår bättre. Samband, hälsa – friskvårdsbidrag finns och vetskapen om detta finns hos de 

anställda. De som använder sig utav bidraget låter träningen bli en sund del utav sin vardag.  

 

5.2. Presentation av intervjuerna 

För att våra intervjupersoner skall behålla sin anonymitet och integritet så har vi valt att förse 

våra intervjuobjekt med fiktiva namn. Vi kommer inte att presentera alla våra intervjuer i sin 

helhet. Vi har valt att presentera olika citat från de olika intervjuerna, allt för att kunna påvisa 

en röd tråd och på ett direkt vis senare kunna behandla vår frågeställning och vårt syfte.  

Vi kommer dock att göra en uppdelning där vi skiljer på de olika svaren vi fick in från de 

olika intervjuerna. Det vi ville få svar på var hur friskvårdsbidraget har påverkat individens  

arbetsplats/arbetssituation och privata sfär.  

 

Som vi tidigare nämnt genomförde vi sammanlagt 10 st intervjuer. Vi valde att kontakta två 

förvaltningar vars personal antingen domineras utav män eller kvinnor. Valet föll på tekniska 

kontoret (män) och hemvårdsförvaltningen (kvinnor). 6st intervjuer genomfördes på Klotet 

(Hemvårdsförvaltningen) med kvinnor, åldrarna 30-60. Fyra stycken intervjuer genomfördes 

med män som var anställda inom tekniska kontoret. Dessa var i åldrarna 40-60 år. 

 

Vi började varje intervju med att ställa lite generella frågor om vad intervjupersonerna tyckte 

friskvård var och vad de själva gjorde som de ansåg vara friskvård. Svaren vi fick varierade i 
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utseende då intervjupersonerna bl.a. har olika fritidsintressen, men klara likheter och tankar 

fanns. Dessa likheter medförde att vi kunde finna återkommande mönster på friskvårdens 

betydelse innebär, i alla intervjuer. 

 

Det vi förstod tidigt var att då vi ställde frågor om vad friskvård innebär, fick vi till en början 

svar som enbart belyste den yttre fysiska delen utav friskvård. Igor på Tekniska kontoret 

beskrev friskvård enligt följande: ” friskvård det betyder ju att man skall röra sig och hålla 

sig i form så att man fortfarande är frisk”, en syn som delades med Dorothea som arbetar 

inom Hemtjänsten: ”Ööhhh friskvård de e, röra på mig, inte bara på jobbet utan även på 

fritiden” 

 

Ovanstående citat skulle i princip kunnat ha tagits från vilka som helst av våra 10intervjuer då 

just den fysiska aspekten var det som först dök upp i intervjupersonernas tankar. När 

intervjupersonerna talade om friskvård kom dem dock efter ett tag automatiskt även in på att 

friskvård kan vara något inre. Förklaringar gavs på att friskvård inte behövde inkludera 

regelbunden träning, utan kunde enligt intervjupersonerna vara allt från motorcykel åkning till 

att umgås med familjen.  
”Som friskvård kör jag motorcykel hela somrarna det anser jag som en jätte friskvård. Jag kan se det som 

sociala aktiviteter också t.ex. matlagningskurs” 

Jacob, tekniska kontoret 

 
”att må bra i alla fall, få göra det man tycker är kul liksom på fritiden o så där, lite så där umgänge med 

kompisar o avslappning sånt också, det måste inte alltid vara att man håller på med något svettigt och jobbigt” 

Caroline, hemvårdsförvaltningen 

 

När vi frågade hur våra intervjupersoner själva använde sig utav friskvårdsbidraget, förstod vi 

att detta utnyttjades till helt olika saker. Inom hemvårdsförvaltningen hade ett gäng 

arbetskollegor gått tillsammans och börjat på en buggkurs, någon dansade line dance och en 

tredje sysslade med gammeldans. Männen som vi intervjuade inom tekniska kontoret var mer 

inriktade på styrketräning och olika gympass. Det fanns dock kvinnor bland dem som vi 

intervjuade inom hemtjänsten som styrketränade.    

 

När vi fått en inblick i vad intervjupersonerna ansåg att friskvård var och vad de själva 

utnyttjade bidraget till, valde vi att fråga vidare vad de i allmänhet tyckte om Halmstad 
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kommuns satsning på friskvård. Under alla våra intervjuer fick vi inga negativa kommentarer 

angående friskvårdsbidraget utan alla intervjupersonerna ansåg att detta var en positiv och 

nödvändig satsning från arbetsgivarens sida. Några intervjupersoner tyckte satsningen var bra 

då det gav dem en möjlighet att testa på nya aktiviteter som de annars inte skulle ha haft 

ekonomisk möjlighet att prova på.  

 
”det tycker jag är rätt så bra för det sporrar nog lite att man tränar lite för det är ganska så dyrt annars. Så det 

tycker jag är jättebra, det lockar nog lite mer” 

Beatrice, hemvårdsförvaltningen 

 

 

Intervjupersonerna var medvetna om hälsans betydelse både på arbetsplatsen och hemmet, 

dock skiljde sig svaren vi fick från våra intervjuer från hemvårdsförvaltningen något, 

gentemot svaren vi fick från tekniska kontoret. Personalen inom hemvårdsförvaltningen ansåg 

att detta bidrag var mycket bra då detta underlättade deras arbetsdagar. Arbetsdagar som 

oftast är fyllda med bl.a. tunga lyft. Friskvårdsbidraget hjälpte dem att bygga upp kroppen för 

att undvika arbetsskador samtidigt som det fungerade som en stimulans och bevis på 

uppskattning från arbetsgivaren. Svaren vi fick från tekniska kontoret var positiva i allmänhet, 

dock kunde de inte säga att friskvårdsbidraget rent konkret underlättat deras 

arbete/arbetssituation mer än att de kände sig friskare i allmänhet.  

 
”ja det tycker jag för det är ju lite hur man orkar med sitt arbete och det är ganska tungt jobb vi har, med de 

gamla det sliter ju. Vi är ju ute så mycket med, vädret påverkar ju också, så man cyklar ju mycket runt här, det 

tycker jag. Ja ja, det tycker jag träningen underlättar jag tror de tjänar på det folk blir friska och orkar mera” 

Beatrice, hemvårdsförvaltningen 
 

När vi sedan frågade våra intervjupersoner om vad de ansåg om att deras arbetsgivare skall 

förse sina anställda med friskvård så tyckte de att detta var en förutsättning för att hålla 

personalen frisk. En genomgående röd tråd i svaren vi fick in då vi ställde denna fråga var att 

detta inte sågs som en satsning utan mer som en investering från kommunen sida, då detta i 

längden leder till mindre sjukskrivningar och en friskare personal.  
 

”Jag anser detta som en investering det är inget kommun satsar utan man får tillbaka dessa pengar. Jag anser 

att detta ska ligga högt upp hos arbetsgivaren man måste se det på långsikt” 
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Jacob, tekniska kontoret 

 

Vi frågade vidare om de ansåg att det var rätt av arbetsgivaren att mer eller mindre inkräkta på 

individens fritid, då utnyttjandet av friskvårdsbidraget var placerad till en tidpunkt utanför 

arbetstid. De flesta ansåg att det skulle ha varit bra om man fått utnyttja friskvårdsbidraget på 

arbetstid, då detta bl.a. kunde ha sporrat till att fler utnyttjar bidraget. Framför allt personalen 

inom hemvårdsförvaltningen uttryckte här önskemål om att det allra bästa hade varit om 

individen fått utnyttja bidraget på arbetstid. Alla intervjupersoner visade dock förståelse till 

varför tiden för detta var placerat till utanför arbetet. De ansåg inte heller att arbetsgivaren 

tvingade individen att fördela om sin fritid för att ge plats åt friskvårdsbidraget. 

Under intervjuns gång så framgick det av svaren vi fick in från våra intervjuer att 

friskvårdsbidraget i sig varit bra men att informationen om detta varit aningen bristfällig. De 

allra flesta oavsett arbetsplats, uppgav att de inte sett någon konkret information om bidraget, 

utan det hade varit deras arbetskamrater/arbetsledare som informerat dem. Vi frågade vidare 

om de ansåg att detta på något sätt kan ha bidragit till hur många det är som utnyttjar 

friskvårdsbidraget. Svaren vi fick in varierade mellan de olika förvaltningarna. Våra 

intervjupersoner inom hemtjänsten ansåg att så var fallet, men var även tydliga med att 

påpeka att friskvård faktiskt inte är något för alla då bl.a. ålder kan spela in och vara en 

förklaring till varför man inte brukar bidraget. 

De intervjupersoner vi intervjuade på tekniska kontoret ansåg att informationen förvisso 

kunde ha varit bättre men uppgav också att andra faktorer såsom lathet, övervikt och rädsla 

för att inte passa in bland vältränade ungdomar i träningslokalen, som anledningar till att alla 

inte använde bidraget. På det hela taget så kunde dock informationen från arbetsgivaren ha 

varit bättre. 

 

Då våra intervjupersoner själva använde sig utav friskvårdsbidraget frågade vi dem om de 

själva ansåg att deras arbetssituation förändrats till följd utav att använt friskvårdsbidraget.  

Tydliga och liknande svar kom från de båda förvaltningarna. Våra intervjupersoner uppgav att 

de kände sig starkare i kroppen, framför allt hade de byggt upp ryggmusklerna så att de slapp 

värk som många av dem tidigare upplevt. Det var inte bara fysiskt som de kände skillnader. 

Till skillnad från innan så upplevde de att deras arbetsveckor nu inte var lika tunga och långa.    

De uppgav att de kände sig allmänt piggare, gladare och orkade med mer nu än tidigare. 

Arbetet i stort var nu inte lika slitsamt. Speciellt inom hemtjänsten var de tunga lyften inte 
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lika mödosamma. 

 
”Man orkar ju mer liksom, får mer energi, tar inte emot när man skall göra någonting, det är inte strängt när 

man har städning o sånt, sommaren det är varmt i lägenheterna det är mycket sånt. Det är lättare, man är 

smidigare i kroppen då man känner sig tränad. Har man ont någonstans så blir allt mycket sävigare. Det är 

enorm skillnad” 

Beatrice, hemvårdsförvaltningen 
 

Då friskvårdsbidraget påverkat arbetsplatsen/arbetssituationen, var det även på sin plats att 

fråga om hemmet och individens vanor i allmänhet förändrats till följd utav bidraget. 

Svaren vi fick från våra intervjuer på de båda förvaltningarna skiljde sig här inte mycket. Alla 

uppgav att de kände sig piggare och orkade med mer. Tidigare uppgav de att det var väldigt 

enkelt att fastna framför tv´n då man kom hem och därefter inte göra så mycket mer.  

 
”Ja det är återigen det här att man känner sig starkare och gladare, stark i kroppen givetvis. Det blir inte det 

här att man springer hem och gnäller att man har ont längre” 

Dorothea, hemvårdsförvaltningen 

 

Det var även lättare att hålla humöret uppe då man lekte med barnen, då kroppen nu känns 

friskare än tidigare. Någon uppgav att matvanor förändrats och att man nu var mer medveten 

om att ”hålla igång” och ta hand om sina nära och kära. På fritiden försökte man få tid till sina 

fritidsintressen och på det hela taget så var hemmet och dess omgivning nu enklare att ”ta tag” 

i, då man orkade mer.   

 
”Jo det gör den eftersom att jag mår bättre när jag tränar och det gör att jag orkar mer hemma. Det är ju 

tålamod och humöret har blivit bättre” 

Harald, tekniska kontoret 

 

”Ja jag går nog och tränare oftare ja det gör jag, jag tränar oftare det får jag säga. Jag fick en arbetsskada men 

tack vara att jag gick på gymmet fick jag instruktioner hur jag skulle träna upp musklerna runt om kring den 

skadade muskeln det har faktiskt läkt nu. Det gjorde en väldig nytta. När jag kommer hem från träning känner 

jag mig nöjdare, det är ett kvitto på att jag kan ta en pilsner när jag kommer hem” 

Igor, tekniska kontoret 

 

Vi avslutade varje intervju med att fråga var och en om de hade något ytterliggare att säga om 

friskvårdsbidraget, något allmänt, något de känt att de ville säga men som vi inte frågat om. 
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Återigen blev svaren att friskvårdsbidraget enbart var av godo och de ville att det skulle 

fortsätta. Tveksamheter om friskvårdsbidragets fortsättning förekom dock. Någon hade hört 

att det skulle läggas ner, samt en annan kunde för allt i världen inte se, hur man eventuellt kan 

ta bort en sådan här positiv sak. Enda önskemålet var att det ultimata scenariot hade varit om 

man kunnat utnyttja det på arbetstid. 

 
”Ja som sagt jag har verkligen gjort reklam för det här och jag har dragit med en del i min bekantskapskrets, 

jag tycker att det är perfekt. Framförallt är det viktigt för dom som annars inte vill lägga ut pengar på det 

annars” 

Jacob, tekniska kontoret 

6. Sociologisk analys och tolkning 
Den genomgående röda tråden i detta arbete är att belysa hur samspelet mellan företag – 

individ, påverkar varandra. För att bringa ljus över systemvärldens inverkan på individens 

situation/positionering, har vi valt att använda oss utav Habermas systemteori (Andersen & 

Kaspersen 1999), som visar på två starka samhälleliga styrningsmedier. Vidare kommer vi att 

bruka Simmels teori om växelverkan (Andersen & Kaspersen 1999), allt för att belysa hur 

företag – individ, kan samverka. 

 

Både företagen och individen i dagens samhälle har olika mål och det själviska vinstintresset 

är alltid av hög prioritet. Företagen måste hålla sin personal frisk för att se till att existerande 

personal inte försvinner, allt för att vinst skall uppnås. Individen å sin sida söker på det privata 

planet även hon framgång och vinst. Kirurgi har tidigare nämnts som en möjlighet för 

individen att påverka sitt yttre. Vi kommer därför att använda oss utav Antonovskys (2003) 

teori om KASAM15 för att förklara hur individen kan finna sin position mellan företagens mål 

och den samhälleliga kraft vad gäller ex. utseendefixering, som går att finna utanför 

arbetsplatsen.   

 

Slutligen kommer vi att behandla de fördelar fysisk träning har på oss människor, fysiskt 

såväl som psykiskt. Detta kommer att göras i delen: Social hälsa och psykiskt välbefinnande 

genom fysik aktivitet 

 

6.1. Systemvärldens inverkan på den enskilde individen 

                                                
15 Antonovskys teori om KASAM kan härledas till den humanistiska synen på hälsa. Då ohälsa inte bara behöver 
vara frånvaro av fysisk smärta/sjukdom, är det viktigt att se KASAM som något djupare, nämligen ett sätt för 
individen att hantera sin vardag. 
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I dagens konsumtionssamhälle har det blivit viktigare för företagen att framhålla sig själva 

och sin position i samhället genom att skapa en god bild utav sig själv som organisation, 

samtidigt som den egna personalen blir allt viktigare för företagen. Genom att företagen ger 

sina anställda en bra arbetssituation så medför detta att personalen blir nöjd, vilket skulle 

resultera i att företagets situation stärks då de anställda har en positiv syn på sin arbetsplats. 

En syn som de sedermera kan sprida vidare till vänner och familj och som på sikt stärker 

företagets situation och därmed genererar större vinst. Vikten att framhäva sig själv genom 

sina anställda är sålunda ett redskap som företagen använder sig av för att stärka sin 

samhälleliga position. 

 

Habermas talar om två starka styrningsmedier i samhället som ligger till grund för att vi 

människor och företag agerar olika i olika situationer. Dessa två medier är enligt Habermas 

(Andersen & Kaspersen 1999) pengar och makt och dessa baseras utifrån att det finns krav på 

en funktionsförmåga och effektivitet som i sin tur är baserad på människans sunda förnuft. 

Dessa styrningsmoment är för individen osynliga men finns alltid i vårt undermedvetna och 

hjälper oss att agera i situationer som dyker upp. Företaget behöver individen för att skapa 

vinst, samtidigt som individen inser att hon måste arbeta för att skapa sig själv ett ekonomiskt 

kapital. 

 

För att de anställda inom Halmstad kommun skall uppnå den funktionsförmåga och 

effektivitet Habermas talar om så kan friskvårdsbidraget ses som ett steg i att försöka 

bibehålla personalen frisk, komma till rätta med sjukskrivningar, och därmed på sikt generera 

en större vinst för kommunen. Företagens rationalitet inkluderar således mycket utav det 

biomedicinska synsättet, vad gäller deras förhållande till ohälsa. Genom att förse sina 

anställda med friskvårdsbidrag så skapar arbetsgivaren inte bara en friskare personal utan de 

belyser även den klara makt de har över sina anställda. Bidraget kan ses som ett redskap att 

för att bibehålla personalen nöjd och acceptera andra mindre bra beslut då hon anser att 

företaget ändock behandlar henne väl. En förståelse gentemot företaget skapas sålunda. 

 

Genom att Halmstad kommun erbjuder sina anställda friskvård i form utav bidrag stärker de 

sin egna position som arbetsgivare samtidigt som de skapar sig ett gott ”namn” gentemot 

omvärlden. Det är viktigt för kommunen att skapa sig själva ett bra ”namn” då omvärldens 

syn på företaget och hur de behandlar sina anställda, till viss del avgör hur stor vinsten blir. 



 
 

 
 

Elias Vardi & Stefan Fransson 
33 - 42 

 
 

Kommunens goda rykte kan även medföra att ”nya” människor väljer att söka sig till yrken 

och olika positioner inom kommunen, något som också måste betecknas som en vinst. 

Individen hjälper sålunda kommunen att stärka sin position genom att hon till viss del tar med 

sig arbetet hem och låter sin omgivning ta del utav sina arbetserfarenheter.  

Individen stärker sin kropp genom friskvårdsbidraget vilket medför att hon kan skapa bättre 

förutsättningar för hantering av sina arbetsuppgifter. 

 
”Man orkar ju mer liksom, får mer energi, tar inte emot när man skall göra någonting, det är inte strängt när 

man har städning o sånt, sommaren det är varmt i lägenheterna det är mycket sånt. Det är lättare, man är 

smidigare i kroppen då man känner sig tränad. Har man ont någonstans så blir allt mycket sävigare. Det är 

enorm skillnad” Beatrice, hemvårdförvaltningen 

 

Friskvårdsbidraget skapar således vad Habermas (Andersen & Kaspersen 1999) menar, en 

effektivare och mer funktionsduglig personal. Samtidigt som personalen känner sig friskare 

och mer motiverad att utföra sina arbetsuppgifter vilket kan härledas till att en förståelse inför 

densamma uppkommer. Individens rationalitet får henne att inse att hon gör ett bättre arbete 

och är av större nytta för sin arbetsgivare och sig själv då hon känner sig friskare. Människan 

förstår att hon måste utföra ett gott arbete för att hennes ekonomi inte skall försvagas. Hon 

kanske också inser att hon också måste utvecklas för att fortsätta klara av sina arbetsuppgifter 

och/eller utvecklas och därmed ge sig själv möjligheter ex. lönehöjning eller ny arbetsuppgift.  

 

Halmstad kommuns satsning på friskvårdsbidraget skulle därför kunna ses som ett, vad 

Habermas kallar för styrmedier, då detta på sikt generar ökad vinst och en starkare 

positionering i samhället. Samtidigt som individen pga. sitt sunda förnuft utnyttjar 

friskvårdsbidraget för att klara av sina arbetssituationer och därmed varje månad inkassera sin 

lön. 

 

För att få ett samhälle att fungera måste det dock finnas ett samarbete olika individer 

sinsemellan. Högt uppsatta individer inom organisationer och individer inom personalen 

måste kunna fungera tillsammans för att de båda skall kunna uppnå sina mål. För att 

individerna skall uppnå sina mål uppstår således en växelverkan individ – individ. 

 

Simmel (Andersen & Kaspersen 1999) menar att alla människor har olika drifter/mål och det 

är ur dessa som det uppstår en växelverkan. Idagens samhälle söker individen hela tiden efter 
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en bekräftelse samtidigt som samhället hela tiden försöker få henne att bli ett redskap för 

någon form utav produktion.  

 

De personliga mål som individen har, är allt som oftast, oavsett om de behandlar tankar om en 

ny bil eller en bättre hälsa, på något vis knutna till individens arbete. Det är ur sitt arbete som 

hon får sin inkomst och det är inkomsten i sig som kan ge människan möjlighet att förverkliga 

sina mål. Organisationerna har sina mål som oftast är att skapa en ekonomisk vinst. Likheter 

mellan organisationerna och individerna går här att finna då de båda allt som oftast, i dagens 

samhälle, strävar efter en ökad marginal i ekonomin. Strävan efter vinst gör att det uppstår en 

växelverkan individ – företag då de båda kan dra nytta utav varandra.  

 

Enligt Simmel (Andersen & Kaspersen 1999) så utsätts individen dagligen för en mängd olika 

intryck som hon sedermera själv väljer att antingen skjuta bort eller ta till sig. Dessa intryck 

blir därefter hinder eller möjligheter, något som således, om hon väljer att ta till sig utav det, 

kan hjälpa henne att uppnå sina personliga mål. 

I vårt fall kan Halmstad kommuns satsning på friskvård ses som ett redskap för att öka 

individens produktivitet samtidigt som bidraget ger individen möjligheter att förverkliga sig 

själv genom att hon införskaffar sig en godare hälsa. Friskvårdsbidraget kan ses som något 

som Simmel menar är ett intryck. Individen väljer att ta till sig utav detsamma då detta hjälper 

henne till självförverkelse och samtidigt ger henne bekräftelse gentemot samhället i stort. Det 

är inte att förglömma att dagens samhälle är mer och mer utseendefixerat och dagligen utsätts 

individen för diverse intryck som talar om för henne hur hon skall se ut, äta osv. Oavsett om 

hon väljer att ta till sig utav densamma så kommer denna ”utseende fixering” alltid att finnas 

där och det är kanske orimligt att anta att någon kan gå oberörd ifrån den. Individen kanske 

inte köper detta synsätt fullt ut, men vetskapen om en god hälsa gör sig alltid påmind. Vidare 

så står det dagligen i media om hur sjukskrivningar ökar, jobben blir allt mer monotona etc. 

Tanken är därför att friskvårdsbidraget blir lätt att ta till sig för individen, då hon inser att 

detta är av godo och därmed hjälper henne att uppnå ett personligt mål.  

 

Halmstad kommun har för avsikt att med friskvårdsbidraget minska sjukskrivningar, få en 

friskare personal och därmed öka produktiviteten hos sina anställda. Friskvårdsbidraget blir 

ett redskap och inte en satsning för kommunen, där de anställdas produktivitet ökar och 

därmed minskar organisationen kostnaderna och på sikt ökar vinsten.   



 
 

 
 

Elias Vardi & Stefan Fransson 
35 - 42 

 
 

 
”Jag anser detta som en investering det är inget kommun satsar utan man får tillbaka dessa pengar. Jag anser 

att detta ska ligga högt upp hos arbetsgivaren man måste se det på långsikt” 

Jacob, tekniska kontoret 

 

Den växelverkan som därmed skulle uppstå företag – individ består utav att de båda erbjuder 

varandra något. Kommunen vill minska kostnaderna för exempelvis sjukfrånvaro och 

tillhanda ger sina anställda ett bidrag som skall hjälpa individen att uppnå en bättre hälsa. Den 

anställde å sin sida erbjuder kommunen sina tjänster genom att utföra arbete åt dem och hon 

använder friskvårdsbidraget för att skapa sig ett bättre liv. Kostnaderna för att träna på ex. 

gym är idag långt ifrån billigt och bidrag av detta slag skapar även goda relationer 

arbetsgivare – anställd.  

 

Ett tecken på att detta friskvårdsbidrag verkligen gjort intryck på individen är att, då vi gjorde 

våra intervjuer, fick vetskapen om hur uppskattat detta var och att de anställda uttryckte starka 

önskningar om att detta bidrag skulle fortsätta, även i framtiden.  

Det Simmel menar med växelverkan finns inom Halmstad kommun och kommer att fortsätta 

existera så länge individer inom organisationer kan dra nytta utav varandra. Vinsten ligger 

inte bara på det ekonomiska planet, utan sociala och väl fungerande arbetsplaster kan även det 

betraktas som vinst. 

 

6.2. Individens möjligheter att skapa en meningsfull tillvaro 

Individen i dagens samhälle slits mellan arbetet och den privata sfären. Påfrestningar och 

belastningar är inte bara knutna till arbetsplasten utan existerar överallt. Fritiden är idag långt 

ifrån enbart en plats för rekreation och positiv stimuli. Både arbetet och fritiden kräver något 

utav individen, något som kan göra det svårt för denne att finna sig själv och sin sociala 

position.  

 

Så länge individen känner trygghet och meningsfullhet i sitt arbete och i sin privata sfär 

uppstår enligt Antonovsky (2003) inte några problem. Problemet är dock att exempelvis tunga 

arbetsuppgifter alternativt ett samhälleligt utanförskap baserat på en ex. ”utseendefixering”, 

lätt kan få människan att känna sig otrygg. 

Antonovskys (2003) teori om KASAM och GMR används som ett redskap för att påvisa hur 
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och vad det är som får individen att finna ett fungerande och inspirerande liv. Varje människa 

har vissa generella motståndsresurser, som hjälper till att hantera de stressmoment och 

problem som uppstår i hennes liv. Hur individen klarar av att hantera dessa ”problem”, är 

enligt Antonovsky helt avgörande för människans psykiska och fysiska hälsa. Det finns tre 

grundkomponenter som är avgörande för individens GMR och dessa är: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet.   

 

Alla människor behöver känna en yttre och inre stimulans. Människan utvecklas och känner 

välmående då hon upplever en stimulans som är strukturerad och därmed blir begriplig för 

individen. Som vi tidigare påvisat så är samhället idag allt mer ”ytligt” vilket resulterar i att 

individen ständigt blir påmind av vikten av en ”god” hälsa, såväl på arbetsplatsen som i den 

privata sfären. Måhända så är detta fenomen obegripligt för individen så länge hon inte kan 

förstå varför just hon exempelvis, behöver använda sig utav friskvård.  

När vi genomförde våra intervjuer inom Hemvårdsförvaltningen i Halmstad så var det många 

utav våra intervjupersoner som påpekade att de dagligen utförde många tunga och slitsamma 

arbetsuppgifter. Vidare så var en av anledningarna till att arbetsgivaren (Halmstad Kommun), 

valde att satsa på detta friskvårdsbidrag, att de ville få bukt med höga 

sjukskrivningskostnader. Tanken är att individen begriper att friskvård kan ge dem en bättre 

hälsa. Genom att se helheten kan individen skapa sig själv en begriplighet gentemot sitt arbete 

och kanske även samhället i stort. De anställda inom kommunen behöver inse sina fysiska 

begränsningar och förstå att den ”utseendefixering” som finns i dagens samhälle någonstans 

bottnar i att människan behöver aktivera sig. Måhända kan de anställda kanske inte relatera 

sin egen friskvård till de normer som finns i samhället vad gäller exempelvis utseende. Kan 

individen skapa en förståelse till att friskvård behövs för att de skall känna sig piggare och 

gladare, såväl på arbetet som på hemmet, har de uppnått vad Antonovsky kallar för 

begriplighet, och är därmed på god väg att bygga upp sina generella motståndsresurser.    

 

Alla människor i vårt samhälle känner sig någon gång i livet nedstämda, orkeslösa. Detta kan 

exempelvis bero på ett tungt arbete eller en stressfull fritid. Det finns många sätt att hantera de 

problem som vi människor utsätts för. Kirurgiska ingrepp på vår kropp har i dag blivit ett 

relativt enkelt hjälpmedel att ta till för människan, då hon vill råda bot på ett ej 

tillfredsställande utseende eller en stor övervikt. Denna yttre otillfredsställelse blir så 

småningom ett problem för individen då hon känner att hon pga. sitt yttre blir en sämre 
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arbetare alternativt känner utanförskap gentemot samhället. Förutom kirurgiska ingrepp finns 

det givetvis också en mängd andra verktyg att ta till för att hantera individuella problem. 

Positiv stimulans från arbetet i form utav friskvårdsbidrag kan således vara ett exemplariskt 

redskap att använda sig utav. Visserligen så finns det andra resurser på arbetet som kan få 

individen att känna stimulans, exempelvis goda relationer med arbetskamrater. Det är dock 

viktigt att den anställde känner stimuli från arbetsgivaren, då det är denne som individen 

tvingas lita på då det är just arbetsgivaren som förser henne med arbetsuppgifter och den 

månatliga inkomsten. Friskvårdsbidraget kan därför liknas vid en positiv stimulans som 

hjälper individen att finna hanterbarhet i sin vardag och sitt arbete.  

Friskvårdsbidraget som Halmstad kommuns anställda får ta del utav är precis som en av våra 

intervjupersoner på Tekniska kontoret sa, en resurs. Något som kan liknas vid en positiv 

stimuli, något som hjälper individen att hantera sitt liv och sitt arbete.  

 

En annan viktig aspekt vad gäller friskvårdsbidragets betydelse för de anställda är att det 

mycket väl kan fungera som en motivationskälla. Att känna positiv stimulans från sitt arbete 

ger individen kraft att göra sitt liv utanför arbetsplatsen meningsfull. De problem som normalt 

uppstår i det vardagliga livet kan då individen känner stimuli från arbetet nu istället ses som 

utmaningar och som driver henne framåt. Som tidigare nämnts kan friskvårdsatsningen ge de 

anställda förutsättningar att enklare klara av sitt arbete, något som medför att den anställde är 

piggare då hon kommer hem och därmed har mer energi att utveckla och driva sitt privata liv 

framåt.  
 

”Ja det är återigen det här att man känner sig starkare och gladare, stark i kroppen givetvis. Det blir inte det 

här att man springer hem och gnäller att man har ont längre” 

Dorothea, hemvårdsförvaltningen 
 

De tre grundkomponenterna, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, skapar 

tillsammans goda förutsättningar för individen att klara av sina vardagliga sysslor.  Man bör 

dock ha i åtanke att det inte bara är människans positiva upplevelser som ligger till grund för 

de tre komponenterna, utan även negativa upplevelser går att skapa en känsla av sammanhang 

ur. 

 

6.3. Social hälsa och psykiskt välbefinnande genom fysik aktivitet 
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Enligt regeringens proposition 2002/03:35, har fysisk aktivitet allt mer blivit en klassfråga, 

något avgörs utefter hur bra exempelvis utbildning individen har. I ett försök att komma till 

tals med den ohälsa16 som i allt större grad breder ut sig i vårt samhälle, gav dom 2002 ut en 

proposition på att arbetstagare skulle erbjudas möjligheter till fysisk aktivitet i samband med 

arbetet. Halmstad kommuns friskvårdsatsning kan därför ses som ett led i detta. Genom att 

förse sina anställda med friskvård förebygger kommunen inte bara sjukskrivningar utan 

hjälper också till att motverka att fysisk aktivitet blir en klassfråga. 

 

Friskvårdsbidraget skulle här kunna härledas till att människor, som annars inte skulle 

beblanda sig med varandra, möts i träningslokalen och därmed får möjlighet att socialiseras. 

Träningen skulle därför inte bara bli något fysiskt ansträngande för individen utan det skulle 

också bli en plats, där det finns utrymme för sociala samspel och relationsskapande.  

 
”Redan filosofen Aristoteles konstaterade att människan är en social varelse. Vi är beroende av vår omgivning 

och att kunna samspela med andra människor. Detta samspel börjar redan då vi föds”  

(Ryden & Sjöholm 1994, s 22) 
 

Eftersom människan är en social varelse kan friskvårdsbidraget också direkt härledas till 

individens sociala hälsa. Givetvis så är det en förutsättning att individen vågar tala med ”nya” 

människor. Klart är dock att oavsett vilken status man har utanför träningslokalen så har alla 

som befinner sig i densamma något gemensamt, dvs. träningen. Detta skulle kunna resultera i 

att en förståelse, för varandra uppstår och därmed skulle också nya kontakter kunna knytas. 

Något som direkt ligger till grund för individens sociala hälsa. 

 

Enligt Wienberg & Gould (nationella folkhälsokommittén 2000), finns det vissa psykologiska 

effekter av fysisk aktivitet. Klart är ju att individens fysik mår bra utav fysisk träning men 

faktum är att träningen även medför vissa psykiska effekter. 

Genom att utföra fysisk aktivitet stimuleras individens kropp och hjärna på ett positivt sätt. 

Har en människa exempelvis ett slitsamt arbete kan den fysiska aktiviteten motverka negativa 

känslor likt trötthet och ilska samtidigt som mer positiva egenskaper likt ökad energi och en 

allmän känsla av välbehag ökar. Sammanfattningsvis så medför fysisk aktivitet att individens 

psykiska hälsa såväl som den fysiska, utvecklas på ett positivt sätt. 

                                                
16 Läs Biomedicinsk och humanistisk syn på hälsa s 8-10  
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Enligt vår enkätundersökning17, ansåg 66.2% att de upplevde en ökad hälsa efter att de tagit 

del utav friskvårdsbidraget.  

Ett enkelt antagande är därför att mer än hälften av de som svarade på enkäten upplever en 

ökad hälsa. Då det är fastslaget att träning även medför vissa psykologiska effekter är det 

därför inte orimligt att anta att de svarande även upplever ett ökat psykiskt välbefinnande.  

Friskvårdsbidraget är således inte bara ett sätt från företagens sida att förhindra 

sjukskrivningar utan kan även resultera i att de anställda bygger upp en ”trevligare, sundare” 

arbetsplats då de upplever en ökad psykisk hälsa. 

 

Det är inte bara individens humör som förändras utav den fysiska träningen utan även 

själuppfattningen och självkänslan förbättras. Som vi tidigare nämnt är dagens samhälle allt 

mer utseendefixerat och träningen blir därför ett redskap som bygger upp individens 

självuppfattning och självkänsla.  

 
”Jo det gör den eftersom att jag mår bättre när jag tränar och det gör att jag orkar mer hemma. Det är ju 

tålamod och humöret har blivit bättre” 

Harald, tekniska kontoret 

 

Att individen känner sig säkrare i sig själv gör att hon på ett bättre sätt klarar av de 

samhälleliga påtryckningar som hon ständigt utsätts för. Genom att finna sig själv och vara 

nöjd med sig själv, kan individen även bygga upp en bättre livskvalité. Något som sedermera 

direkt kan kopplas ihop med hennes fysiska träning. 

 

Friskvårdsbidraget påverkar därför inte bara individens fysik och är något som hon enbart har 

nytta utav på sitt arbete. Utnyttjandet av detta bidrag kan även direkt kopplas ihop med att den 

anställde känner att hon har en god livskvalité. En livskvalité som tar sig i form utav en 

upplevd stimulerande fritid, god hemsituation mm.   

 

                                                
17 se tabell 5, presentation utav enkät s 25 
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7. Slutdiskussion 
Syftet med denna uppsats var att belysa hur den enskildes hälsa och välmående framstår som 

både ett moraliskt projekt och en angelägenhet för ekonomiskt rationella överväganden inom 

både företag och myndigheter. Vi ville vidare undersöka hur satsningen på friskvård för de 

anställda i Halmstad kommun upplevs, och i vilken omfattning den förstärker systemvärldens 

snäva syn på hälsa som enbart frånvaro av sjukdom. 

 

När Halmstad kommun 2003 bestämde sig för att delge sina anställda med ett 

friskvårdsbidrag var det direkta syftet att de ville skära ner de kostnader som 

sjukskrivningarna hos sina anställda medförde. Friskvårdsbidraget sågs därför av kommunen 

som ett redskap att förskaffa sig en friskare personal, fri från något som kan liknas vid 

biomedicinsk ohälsa. Följderna och konsekvenserna friskvårdsbidraget har fört med sig är att 

personalen förvisso blivit friskare rent fysiskt, men andra mer humanistiska resultat har 

uppkommit. 

 

Det vi kunde se efter våra intervjuer var att friskvårdsbidraget har fört med sig många positiva 

effekter på de anställda inom Halmstad kommun. De personer som vi under detta arbete 

kommit i kontakt med har öppet talat om för oss att de nu efter att ha använts sig utav bidraget 

upplever en allmän ökad hälsa, fysiskt såväl som psykiskt. Det är inte bara arbetet som har 

gagnats utan det har även skett förändringar i individens privata sfär. Det finns vissa 

förvaltningar inom kommunen som inkluderar tunga arbetsuppgifter för de anställda. 

Hemvårdsförvaltningen är en av dessa. Många människor kan ex pga. ett stressfullt arbete inte 

släppa arbetet då dagen är slut, utan tar med sig det hem. Konsekvenserna av detta blir då att 

personalen upplever en sämre hälsa. Friskvårdsbidraget blir således även ett redskap för 

individen för att få distans till sin arbetsplats, samtidigt som hon ur densamma får ex ny 

energi, starkare kropp. Friskvårdsbidraget har för individen blivit en stimuli ur vilken hon kan 

känna glädje, ork och energi, vilket gör henne mer motiverad att kontrollera sitt egna 

välmående. Systemvärldens värderingar och tankar vad gäller frisk personal och 

införskaffandet av densamma, har förvisso stärkts, men bidraget i sig är inte bara gynnsamt 

för arbetsgivaren. 

 

Ser man till framtiden så har vår uppfattning bara stärkts då vi anser att fysisk aktivitet är en 
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absolut nödvändighet i dagens samhälle och kommer bli än viktigare i framtiden. I vårt 

senmoderna samhälle och i framtiden blir det allt viktigare att tänka på sin fysiska och 

psykiska hälsa, då tempot är betydligt högre idag (förmodligen ännu högre i framtiden), än 

vad det var för bara tio år sedan. Den nya tekniken har gjort det möjligt för oss individer att ta 

med arbetet hem och fortsätta arbeta långt in på kvällarna. Det är därför vi anser att den 

möjlighet som fysik träning ger för vårt välmående, skall beaktas. 

 

Ett steg mot en sundare och tryggare framtid (både för arbetsgivare och personal), är därför att 

arbetande människor ges möjligheter att vårda sin kropp och själ. Friskvårdsbidrag är därför 

av godo!   
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  Frågor och svar om friskvårdssubventionen, FAQ 
 

 
Skapad av: Roland Norrman den 2003-04-01 kl 15:21 Ändrad: 2003-04-01 
Kategori: Friskvård 
 

 
 

Fråga: 

För vilka aktiviteter kan jag få subvention ? 

Svar: 

Det måste vara en regelbunden fysisk aktivitet och för att aktiviteten ska vara skattefri måste den vara av 
"enklare slag och mindre värde".  Exempel på dylika aktiviteter är enligt skattemyndigheterna motion som 
gymnastik, styrketräning, bowling, bordtennis, tennis, squash, volleyboll, fotboll, handboll  bandy, dans etc. 
Exklusiva sporter såsom golf, segling, ridning och utförsåkning på skidor är inte av "enklare slag och mindre 
värde" enligt skattemyndigheterna och är därför skattepliktiga och berättigar heller inte till någon subvention från 
kommunens sida.  

Fråga: 

Jag är vikarie i kommunen, får jag ta del av subventionen ? 

Svar: 

Ja, under förutsättning att du är anställd med månadslön och att din anställning varar i minst tre månader när du 
köper ditt kort. 

Fråga: 

Hur gör jag för att få subventionen ? 

Svar: 

Du går till din personalredogörare och hämtar ett fakturaunderlag som din personalredogörare fyller i och skriver 
under. Du tar med det ifyllda underlaget till friskvårdsanläggningen och där köper du minst ett 
halvårsabonnemang. Fakturaunderlaget lämnar du på friskvårdsanläggningen. Du får 80 % av kostnaden max 
1500 kr under 2005. Mellanskillnaden måste du betala själv, antingen kontant eller via autogiro. År kostnaden av 
ett mindre belopp (300-400 kr) betalar du denna kostnad själv. Föreningen skriver ut ett ordentligt som du tar med 
din personalredogörare och som betalar ut ersättningen via lön. Tänk på bara att det måste vara ett ordentligt 
skrivet kvitto.    

Fråga:  

Måste jag köpa ett halvårsabonnemang ? Den föreningen jag vill vara med säljer bara kort per termin. 

Svar: 

Om du köper kort på en större motionsanläggning och med det menar vi Nautilus, Friskis & Svettis, 
Sannarpsbadet inklusive Exercise, Form Friskvård, Träningskompaniet eller SATS så måste du köpa minst ett 
halvårsabonnemang. Vill du köpa "kort" på andra mindre föreningar så är det ok att "bara" köpa ett terminskort.  

Träningskompaniet erbjuder numera klippkort (20 kort) och det är enligt kommunens regler ok att köpa ett sånt 
kort. 

Fråga



  

Den föreningen jag vill träna hos kan inte (vill inte) fakturera ? 

Svar:

Har föreningen ingen möjlighet att fakturera så kan ersättning mot kvitto utgå dvs du lämnar ett kvitto till din 
personalredogörare som betalar ut via lön. För att detta ska kunna ses som ett personligt utlägg så måste kvittot 
på gjord betalning uppfylla bokförings- och momslagens krav på verifikation. Företagets namn måste stå på 
kvittot och vara ställd till Halmstads kommun, men OBS lämna kvittot till din personalredogörare. Ersättning 
utgår med 80% av kostnaden, max 1500 kr.  

 
Fråga: 
Jag köpte ett termins kort i Harplinge Kvinnliga Gymnastikförening. Hur får jag subventionen ? 
 
Svar: 
Har du köpt ett terminskort eller motsvarande på en mindre förening så kan du få ersättning via lön mot att du 
uppvisar ett ordentligt skrivet kvitto. Företagets namn måste stå på kvittot, se ovan. Du lämnar ditt kvitto till din 
personalredogörare som sen betalar ut utlägget via lön.  
  
Fråga: 
Får jag subvention om jag går med i Viktväktarna ? 
 
Svar: 
Nej, i dagsläget medger viktväktarna inte nån friskvårdssubvention. 
 
Fråga: 
Får jag subvention för massage ? Jag har läst i tidningen att arbetsgivaren kan subventionera detta numera. 
 
Svar: 
Nej, enligt kommunens regler ger massage ingen rätt till friskvårdssubvention då det inte är en"regelbunden 
fysiska aktivitet". 
 
Fråga: 
Får jag subvention för yoga ? 
 
Svar: 
Ja, yoga, tai chi, qigong ger rätt till subvention  
 
Fråga: 
Jag är tjänstledig från mitt arbete i kommunen. Får jag subventionen ? 
 
Svar: 
Det beror på av vilken anledning du är tjänstledig. Är du tjänstledig på grund av föräldraledighet så får du 
subventionen. Andra typer av tjänstledighet medger ingen rätt till subvention. 
 
Fråga: 
Jag är tjänstledig från mitt jobb på grund av studier, men kommer att återgå i arbete i kommunen i sommar. Får jag 
subventionen ? 
 
Svar: 
Ja, under förutsättning att du jobbar minst tre månader. 
 
Fråga: 
Jag är sjukskriven/ har sjukersättning. Får jag subventionen ? 
 
Svar: 
Ja, så länge du anställd i Halmstads kommun.  
 
Fråga:



  

Jag bor i Falkenberg. Får jag subventionen om jag köper kort på Klitterbadet ? 
 
Svar: 
Är du anställd i Halmstads kommun men bor på annan ort så gäller även subventionen på den ortens 
motionsanläggning, under förutsättning att anläggningen kan delfakturera och att du köper minst ett 
halvårsabonnemang. Medtag fakturaunderlag. 
 
Fråga: 
Kan jag få subvention när jag att springer Vårruset ? 
 
Svar:  
Nej, nån subvention för enskilda tävlingar, arrangemang medges inte. (Skatteskäl). 
 
Fråga: 
Kan jag få subvention om jag köper gångstavar ? 
 
Svar: 
Nej, subvention för inköp av utrustning ex. stavar, träningsskor medges inte. (Skatteskäl) 
 
Fråga: 
Hur gör jag om jag vill använda subventionen på flera olika föreningar med olika aktiviteter. 
 
Svar: 
När du köper ett abonnemang på en "friskvårdsförening" så lämnar du in fakturaunderlaget till föreningen. 
Fakturaunderlaget skickas sen tillsammans med fakturan från föreningen till kommunen (Stadskontoret). Vi 
skickar i vår tur fakturaunderlaget till din personalredogörare som gör en anteckning i vårt lönesystem hur mycket 
subvention du använt. Har du inte använt all subvention och du vill träna i nån annan förening, så kan du få ett 
nytt fakturaunderlag från din personalredogörare. Du kan få max 1500 kr under 2003. Har du av någon anledning 
fått mer än 1500 under 2003 så kommer ett engångsavdrag att göras på din lön på det belopp du fått för mycket.   
 
Fråga: 
Jag vill bara simma på Sannarpsbadet och dom säljer bara "klippkort", inga abonnemang. Får jag subvention ? 
 
Svar: 
Om du endast vill simma på Sannarpsbadet eller Nautilus så är det ok att köpa och få subvention för klippkort. 
Men du måste köpa ett kort med minst 30 bad.  
 
Fråga: 
Kan jag få köpa klippkort på Träningskompaniet ? 
 
Svar: 
Ja , det är ok under förutsättning att du köper klippkort för minst 20 ggr.  
 

Fråga: 
Kommer friskvårdbidraget att fortsätta 2005 ? 
 

Svar: 
Ja, kommunstyrelsen beslutade den 7/12 att friskvårdssubventionen ska fortsätta även under 2005.    
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Intervjuguide 
Vi presenterar oss och det allmänna syftet med vår undersökning, och hur lång tid den 
förväntas ta. Vi informerar om hur materialet kommer att presenteras, både som en rapport till 
Halmstad kommun och som en uppsats i sociologi. Försäkra anonymitet. Påpeka att 
deltagandet är frivilligt – med rätt avbryta intervjun utan särskild motivering. Informera om 
att intervjun tas upp på band. Fråga om det inte stöter på några hinder. (Starta sedan 
bandspelaren innan intervjun påbörjas).  
  
  
1. Vad betyder ordet friskvård för dig? 
  
Uppföljning: Innefattar friskvård enbart fysiska aktiviteter? Vad mer… 
 
- Vad gör du själv som du skulle vilja beskriva som friskvård? 
  
  
2. Halmstads kommun satsar årligen 1500kr på friskvård för var och en av sina anställda. Vad 
anser du i allmänhet om denna satsning? 
  
Uppföljning: Skall arbetsgivare enligt din mening satsa pengar på friskvård?  
                     Gäller det även kommunen som arbetsgivare (som ju har brist på pengar) 
  
3. Utnyttjar du själv kommunens satsning på friskvård? 
  
Uppföljning: Om inte – Hur kommer det sig (?) 
                    
Om ja – Hur fick du information om denna möjlighet?  
                                   Vad gör du? Aktiviteter? Omfattning, frekvens mm. 
                                   Själv eller tillsammans med andra. (Vilka?) 
   
4. Känner du någon/några andra på din arbetsplats som använder sig av kommunens 
erbjudande om friskvård? 
  
Uppföljning: Känner de flesta på din arbetsplats till denna förmån? 
                      Vad bidrar till att denna utnyttjas? 
                      Hur kommer det sig att inte alla utnyttjar denna förmån?  
  
5. Om du skulle beskriva en typisk dag för dig. Vi kan börja när du vaknar på morgonen och 
sluta när du går till sängs. Vi kan ta gårdagen (om vardag).  (Visar – en bild indelad från 
klockan 0 till 24). Låt Ip beskriva dagen steg för steg (vad ip gör).     
                 
Uppföljning: Var det här en typisk dag för dig? På vad sätt avvek den? (Kontroll)  
Om du ser tillbaka på dagen innefattar den någon eller några händelser som du 
uppfattar som slitsamma? 
På vad sätt? Utveckla? Vad gör du för att minska påfrestningen? Innefattar dagen tillfällen 
då du hämtar kraft eller vilar dig? Beskriv dessa? 
Är dem tillräckliga eller borde de vara fler? Finns det hinder för detta?



  

På vad sätt påverkar arbetet dig? Bidrar det till att ladda dina batterier och att du orkar mer, 
eller suger det musten ur dig? Är du trött eller sliten efter arbetsdagens slut? 
 
Du uppgav att du gick och lade dig cirka … och att du går upp klockan … Det· innebär att du 
sover ca … timmar. Brukar det se ut så? När du lagt dig brukar du· då uppleva att du har svårt 
att somna? Hur länge kan det hända att du får ligga· vaken innan du somnar? När du vaknar 
på morgonen känner du dig vanligen· utsövd då, eller är du morgontrött? 
  
6. Vad gör du på fritiden som bidrar till att ladda batterierna? 
     
Uppföljning: Cyklar du till jobbet eller motionerar du på annat sätt?  
  
  
7. Har dina vanor förändrats av kommunens satsning på friskvård? Beskriv! 
      
Uppföljning: Hur har denna påverkat dig i allmänhet? 
                     Hur har denna påverkat ditt arbete/arbetssituation? 
  
  
8. Hur ser situation ut hemma? Ägnar sig familjemedlemmarna åt några friskvårdande 
aktiviteter?  
  
Uppföljning: Vilka friskvårdsaktiviteter ägnar man sig åt var för sig inom familjen? 
Omfattning och frekvens?  
Gör man vissa friskvårdsaktiviteter tillsammans? Vilka? Omfattning och frekvens?  
Vad har bidragit till att man ägnar sig åt dessa aktiviteter?  
Vad bidrar till att man gör vissa saker var för sig, men andra tillsammans?  
  
9. Har kommunen satsning på friskvård påverkat situationen hemma på något sätt? Hur?    
  
Uppföljning: Har den bidragit till att familjen aktiverat sig?
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