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Sammanfattning 
 

I det här avsnittet presenteras en sammanfattning av det hela följande arbetet.  

 

Arbetsmiljön och sättet vi arbetar på har kommit att förändras drastiskt med ökade 

sjukskrivningar och arbetsskador som följd. Produktiviteten hos en anställd är beroende av 

hur han eller hon mår fysiskt och psykiskt. För att råda bot på dessa allvarliga problem satsar 

de flesta företag på någon typ av friskvård.  

 

Den här uppsatsen handlar om en kurs som ges av Solstahälsan AB och som heter FRAM-

kurs. FRAM står för att förebygga, rehabilitera, aktivera och målstyra. Kursen är en bred 

kurs som berör det mesta som har med friskvård att göra. I den här uppsatsen har vi valt att 

undersöka en grupp städerskor som arbetar på teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstad 

kommun och deras upplevelser av kursen. Syftet är att ta reda på om deras hälsa på något vis 

har förbättrats efter att de gått kursen och hur länge förändringen i så fall höll i sig. Vi vill 

även veta om deras motionsvanor och fysiska eller psykiska problem har förändrats. Är det 

lönsamt för kommunen att skicka sina anställda på FRAM-kursen? 

 

För att få svar på våra frågor gjorde vi tre intervjuer och skickade även ut enkäter till alla 

städerskor som gått kursen. Vår svarsprocent på enkäterna låg på över 80 %. Intervjuerna 

gjordes i början av arbetet och vi använde dem som grund för den kvantitativa undersökning 

vi senare gjorde i form av enkäter.  

 

I resultatanalysen redovisas de svar vi fått på våra enkäter, och det visar sig att det är de 

personer som gått kursen för mer än 3 år sedan, som har förändrat sin hälsa mest. Bland dem 

så var det över 50 % som numera motionerar mer än vad de gjorde innan kursen. Det visade 

sig även att många av dem som gått kursen tyckte att en av de bästa sakerna var att de fick 

uppmärksamhet från sina chefer. Att de fick ny kunskap om hälsa kom betydligt lägre ner på 

den listan. Sammanfattningsvis var FRAM-kursen mycket uppskattad av deltagarna, och de 

flesta var intresserade av att i framtiden gå fler kurser hos Solstahälsan AB.  
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1 Inledning 
 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrund, syfte och problemställningen som ligger till 

grund för vår uppsats. Sist i kapitlet visas hur vi valt att disponera uppsatsen.  

 

 

1.1 Bakgrund 

 

”Vi svenskar är världens friskaste folk. Vår medellivslängd hör till de högsta i 

världen. Vi har den lägsta barndödligheten. Vi har störst andel kvinnor i 

förvärvsarbete, och fler människor än i något annat land arbetar efter fyllda 50 

år. Vi är också världsbäst på att sjukskriva oss. Vi är bäst på allt.” (Johnsson et 

al. 2003, s 17.) 

 

Det svenska arbetslivet står inför stora förändringar. Det pågår ett generationsskifte på 

arbetsmarknaden som kommer leda till stora utmaningar (www.arbetsmiljoupplysningen.se 

2007a). Medarbetarnas produktivitet har blivit mer intressant än vad det någonsin har varit 

tidigare. För att få en hög produktivitet krävs god hälsa på arbetsplatserna. Det räcker med 

minsta besvär, så som stress eller smärta, så försämras produktiviteten eftersom all energi går 

åt till att återfå en god hälsa. Nu inser fler och fler ekonomer att hälsa är en avgörande 

förutsättning för välstånd och utveckling (www.fhi.se 2006).”Den friske har tusen önskningar, 

den sjuke endast en.” När konkurrensen på arbetsmarknaden hårdnar är det viktigt med 

attraktiva och hälsosamma arbetsplatser. Hälsa har blivit en strategisk fråga i det moderna 

arbetslivet (Cronsell et al. 2005). 

 

Det finns en hel del studier som visar att en organisation som satsar på hälsofrämjande 

åtgärder brukar tjäna på dem. Trots detta satsar svenska företag mer på utbildning än på 

arbetsmiljö och personalhälsa. En bidragande orsak till att företag inte har börjat inse detta är 

att hälso- och personalekonomiska bokslut har en lägre status än andra rapporter. De är endast 

bilagor till den ordinarie balansräkningen och resultatrapporten. Det är internationella 

bokföringsregler som förhindrar att det tas in nya poster så som ”hälsokapital” i 

balansräkningen (www.arbetsmiljoupplysningen.se 2007b).  
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Anledningen till att vi fastnade för just det här ämnet är att vi båda är väldigt idrott- och 

hälsointresserade. Vi tycker det är viktigt att ta hand om både kropp och själ. I dagens 

samhälle där bland annat fetma blir ett större och större problem anser vi att det är mycket 

viktigt att organisationer uppmärksammar och försöker förebygga de problem som kan 

uppkomma. Vi menar att ohälsa kan uppkomma på diverse olika sätt men det enda sättet att 

undvika det är att jobba förebyggande. Friskvård är ett utmärkt sätt att förebygga ohälsa på. 

 

1.2 Forskningsfråga och undersökningsområden 

 

Vår forskningsfråga lyder: Tjänar teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstad kommun på 

att erbjuda sina anställda FRAM-kurs och annan friskvård? 

 

De undersökningsområden vi vill klargöra i den här uppsatsen är; 

• Om de anställda utnyttjar den friskvård som erbjuds och vad som skulle kunna få dem 

att utnyttja den bättre? 

• Om kommunen tjänar, rent ekonomiskt, på att låta sina anställda delta i FRAM-kursen? 

• Vad deltagarna tycker var bra och det som var mindre bra med kursen? 

• Om deltagarnas fysiska och psykiska hälsa är annorlunda idag mot hur den var före 

kursen? 

• Om deltagarna har förändrat sina motionsvanor sen de deltog i kursen? 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med den här kandidatuppsatsen är att redogöra för om en grupp städerskors hälsa 

förbättrades efter att de deltagit i FRAM-kursen hos Solstahälsan, och hur länge den 

eventuella förändringen höll i sig.  
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1.4 Disposition 

 

Vi disponerar uppsatsen efter följande mall: 

 

 
  Inledning 

 
Metod 

 
Teori 

Resultat- 
analys Forskningsfrågan 

besvaras och  
syftet uppfylls 

 
Källförteckning 

Undersökta 
organisationer 
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2 Metod 
 

I detta kapitel presenteras metoden vi valt för att genomföra vår undersökning, hur vi 

samlade in information och hur den senare analyserades.  

 

2.1 Kvantitativ eller kvalitativ metod 

För att samla in och analysera data finns det kvalitativa eller kvantitativa metoder att använda 

sig av. Om problemställningen är komplex kan det vara svårt att med endast en av metoderna 

få fram den information som behövs för analys. Vid det tillfället kan triangulering vara en 

lösning, vilket är en kombination av de två metoderna. ”Triangulering innebär att man 

försöker kombinera olika kvantitativa och kvalitativa tekniker i syfte att belysa 

problemställningen utifrån flera olika vinklar så att man därigenom förbättrar 

analysresultatens validitet.” (Darmer & Freytag 1995, s 123) 

 

Med hjälp av triangulering kan nya perspektiv upptäckas som tidigare inte tänkts på. Det finns 

tre olika typer av triangulering. Den första börjar med en kvalitativ undersökning för att skapa 

klarhet om ämnet och för att sedan göra kvantitativ undersökning med hjälp av till exempel ett 

frågeformulär. Den kvalitativa studien används för att upptäcka nya frågor som sedan 

användes i den kvantitativa undersökningen. Den andra typen av triangulering är den 

omvända mot den ovan nämnda. Först används en kvantitativ undersökning för att få en 

övergripande bild av hur det ser ut och sedan gör en kvalitativ undersökning för att få en 

skarpare bild av vissa specifika områden. Den tredje och sista typen innebär att kvalitativ och 

kvantitativ metod används parallellt. Vid en kombination av en kvalitativ och en kvantitativ 

undersökning kan forskaren använda sig av ett frågeformulär med öppna frågor där 

respondenten kan svara med sina egna ord istället för färdiga svarsalternativ (Jacobsen, D. 

2002). 

 

Den kvantitativa metoden behandlar ett fåtal variabler hos ett stort antal svaranden. 

Enkätutskick är ett exempel på en kvantitativ insamlingsmetod. Möjligheterna till 

standardisering och strukturering är hög eftersom exakta och väl avvägda frågor kan användas. 

Det innebär också att möjligheterna till flexibilitet är små på grund av det standardiserade 

frågeformuläret. Då svaren bör vara direkt jämförbara, måste det finnas representativitet i 
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förhållande till totalpopulationen. Slutsatsen som gäller hela populationen kan alltså dras med 

hjälp av resultatet från den kvantitativa undersökningen. Tidsåtgången i 

frågeformuleringsfasen är stor eftersom det är viktigt att exakt de rätta frågorna kommer med. 

Däremot är analysfasen betydligt kortare tack vare det strukturerade frågeformuläret.  

Kvantitativ metod ger informationen i form av siffror. Dessa kan sedan behandlas med hjälp 

av statistiska metoder. Den kvantitativa metoden är oftast deduktiv eftersom informationen 

kategoriseras innan den samlas in (Jacobsen, D. 2002). Målsättningen med en kvantitativ 

metod är att ta reda på hur företeelser, egenskaper och innebörder ser ut i en population eller 

en situation (Starrin & Svensson 1994).  

 

I den kvalitativa metoden är det istället ett fåtal svaranden som ska undersökas med hjälp av 

många variabler. Djupintervjuer är ett exempel på datainsamling med kvalitativ metod. Till 

skillnad mot den kvantitativa metoden är möjligheten till standardisering väldigt låg då det 

finns många osystematiska och ostrukturerade data. Däremot är flexibiliteten mycket stor 

eftersom frågorna vid en intervju inte behöver följa en fast struktur. För att få en så rättvis bild 

som möjligt är det viktigt att de svarande är de personer som har den största insynen och 

kunskapen med tanke på problemställningen. I den kvalitativa metoden är det analysfasen 

som är den absolut mest tidskrävande eftersom det finns många ”mjuka” data. Den kvalitativa 

metoden mäter inte mer än forskarens förståelse av en händelse. Kvalitativa metoder är ofta 

induktiva (Jacobsen, D. 2002). Målsättningen med den kvalitativa metoden är att identifiera 

eller bestämma företeelser, egenskaper och innebörder med hänsyn till variationer, strukturer 

och processer (Darmer & Freytag 1995).  

 

Kvalitativa intervjuer kan delas upp i fem olika delar. Den första delen kallas förklarande 

intervjuer och används när undersökaren inte har någon eller väldigt liten kunskap om ämnet, 

och är till för att klargöra området. Det är ofta den första intervjun som görs och kan betraktas 

som en ”pilotundersökning”. Det som framkommer genom den förklarande intervjun kan 

användas som underlag för de frågor som senare ska ställa i en djupintervju. Djupintervjun är 

till för att ge ytterligare information om något som det redan finns en viss kunskap om. Den 

tredje typen kan ses som kompletterande undersökningar och används när det är ett bestämt 

ämne som frågor ställs kring. Dessa kallas för målinriktade ämnesintervjuer. Den näst sista 

typen, fördjupande intervjuer, är också en typ av kompletterande intervju och används när det 

under databearbetningen uppkommer ett behov av utförligare information. Den femte och 
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sista typen är den fokuserande intervjun och ska ge kunskap om några i förväg bestämda 

ämnen som intervjun sedan strikt kretsar kring (Darmer & Freytag 1995). 

 

Kvalitativa intervjuer kan ha tre olika struktureringsgrader. Vid strukturerade intervjuer styrs 

intervjun av noga övervägda frågor. När det inte ges mycket utrymme för spontanitet är det 

svårt att säga hur värdefull informationen från strukturerade intervjuer är. Semi-strukturerade 

intervjuer är mer fria på så sätt att den intervjuade ges utrymme att fritt diskutera och föra en 

dialog kring frågorna. Det är dock fortfarande intervjuaren som ställer alla frågor och på så 

vis styr i vilken riktigt samtalet fortsätter. I den ostrukturerade intervjun låter undersökaren 

den intervjuade till stor del själv bestämma vad samtalet ska röra sig kring. Här är det viktigt 

att intervjuaren inte är helt passiv utan ska lyssna aktivt och följa upp det intressanta. Det 

svåra med den här intervjuformen är att få fram den information som är intresserant utan att 

styra samtalet för mycket (Darmer & Freytag 1995). 

 

Skillnaderna mellan kvantitativ- och kvalitativ metod är bland annat den skattning som görs. 

Kvantitativ metod har en precis skattning medan den kvalitativa metoden har en grövre 

skattning. Den klaraste bilden över dessa skillnader är att kvalitet är karaktär och egenskap 

medan kvantitet har att göra med mängd. Den kvalitativa metoden kan vara en viktig 

förutsättning för att klara av att göra den kvantitativa metoden (Starrin & Svensson 

1994). ”Kvalitativ- och kvantitativ metod står i ett komplementärt förhållande till varandra. 

Den ena kan sällan ersätta den andra.” (Grönmo, S. refererad i Starrin & Svensson 1994). En 

förutsättning inom den kvalitativa metoden är att människan ses som unik och att det inte går 

att jämföra två människor. Den kvantitativa metoden går istället ut på att generalisera de som 

undersökes (Starrin & Svensson 1994).   

 

En annan stor skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa data är förhållandet till själva 

datakällan. I en kvalitativ metod är avståndet betydligt mindre då datainsamlingen kommer 

via en samverkan mellan undersökaren och respondenten där svaret på en fråga påverkar 

svaren på de andra. Här har undersökaren själv stor möjlighet att påverka den svarande 

beroende på hur frågor ställs och även tolkningen är beroende av undersökarens personliga 

uppfattning och erfarenhet (Darmer & Freytag 1995).  

 

Vid användning av kvantitativa metoder är det ett större avstånd mellan undersökaren och 

respondenterna. Ofta har inte undersökaren själv någon kontakt med de svarande utan 
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datainsamlingen görs oftast av någon som inte har varit med och utformat frågorna (Darmer 

& Freytag 1995). 

 

2.2 Induktiv eller deduktiv eller hypotetisk-deduktiv 

Induktiv datainsamling är när forskare går ut i verkligheten helt utan förväntningar och 

plockar ihop information. Sedan formuleras detta till teorier. Deduktion är när forskaren 

istället skaffar sig vissa förväntningar om hur världen ser ut innan han eller hon ger sig ut i 

verkligheten (Jacobsen, D. 2002).  

 

Fördelarna med en induktiv metod är att det inte finns några förutfattade meningar och därför 

får in sann information som inte är vinklad. I den deduktiva metoden finns redan 

förväntningar och det kan leda till att undersökaren försöker ge stöd åt sina förväntningar 

istället för att se hur det verkligen är. Det finns en risk att viktig information förbises när det 

här sättet används. (Jacobsen, D. 2002).   

 

Det idealiska är därför att använda sig av en kombination av de olika datainsamlingarna, en 

hypotetisk-deduktiv metod. Först inhämtas en del fakta och en del teorier studeras innan 

forskaren ger sig ut på fältet för att se hur verkligheten ser ut. En del information bör undvikas 

för att undersökaren inte ska bli allt för partisk inom ämnet (Starrin & Svensson 1994).  

 

2.3 Explorativ eller deskriptiv eller hypotesprövande  

Explorativ problemställning används för att få mer förståelse av problemet. Ibland kan detta 

vara nödvändigt för att få en klarare syn och mer kunskap av på problemet. Om det är en mer 

beskrivande problemställning som är målet används teori- och hypotesprövande 

problemställning (Jacobsen, D. 2002).  

 

En deskriptiv utformning kan användas i en situation vid en given tidpunkt eller då 

utvecklingen ses på över en tid. Några exempel på deskriptiva utformningar är tvärsnittsserie 

där verkligheten studeras vid en viss tidpunkt. Detta är den vanligaste formen som inte kostar 

särskilt mycket. En tidsseriestudie är en metod i vilken utvecklingen studeras över en tid. Om 

till exempel intervjuer genomförs så görs detta under en längre tid och är inte samma personer 

med varje gång. Det är inte säkert att individerna som undersöks är lika vid de båda 
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tidpunkterna och detta kan skada trovärdigheten i studien. Det tredje exemplet är retrospektiv 

utformning där individer frågas under en tvärsnittsstudie vad som har hänt tidigare. Detta är 

en resurssnål metod men risken finns att respondenten minns fel och därför blir inte resultatet 

sanningsenligt (Jacobsen, D. 2002).   

 

2.4 Intensiv, extensiv eller blandad uppläggning 

I den intensiva uppläggningen utreds djupet av problemet med några få enheter. Det kan till 

exempel vara en intervju med några få personer som varit med om någon speciell företeelse. I 

den intensiva uppläggningen ges en helhetsbild av en företeelse eller ett fenomen. (Jacobsen, 

D. 2002).  

 

Det finns också en blandad uppläggning, då utökas antalet enheter för att få ett bredare 

perspektiv och mer variation. Här blir informationsmängden stor så att en mer avgränsad 

problemställning kan bli nödvändig (Jacobsen, D. 2002).  

  

I den extensiva uppläggningen används ett stort urval som sedan kan ge en mer sann bild över 

problemet som överensstämmer med verkligheten. Ju mer extensiv, desto mer generell blir 

undersökningen. Den extensiva uppläggningen är bra att använda sig av för att få fram 

skillnader och likheter mellan enheter (Jacobsen, D. 2002). 

 

Även här kan en kombination av intensiv och extensiv uppläggning väljas för att få lite av 

varje från de två uppläggningarna. Det kan vara det ideala beroende på problemställningen 

(Jacobsen, D. 2002). 

 

2.5 Sekundär- och primärdata 

Processen med att söka rätt på den information som är relevant för att lösa problemet börjar 

ofta med en undersökning av redan kända datakällor. Denna inledande fas kallas inom 

marknadsekonomin för ”desk-research”. Det är oftast bättre att börja med sådana så kallade 

sekundärdata än att direkt försöka ge sig in i en empirisk undersökning. Att först studera 

sekundärdata underlättar för det fortsatta arbetet genom att det ger underlag för insamlingen 

av primärdatan (Darmer & Freytag 1995).  
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Primärdata samlas in vid mer komplexa problemställningar och kan till exempel hämtas in via 

enkäter eller intervjuer med de personer som vet mest om den aktuella problemställningen. 

Resursåtgången är betydligt större vid inhämtning av mer komplexa data och därför kommer 

representativiteten i datan att minska (Darmer & Freytag 1995).  

 

2.6 Vårt val av metod 

För att få svar på våra problemställningar och för att uppfylla vårt syfte har vi valt att använda 

oss av både en kvalitativ och en kvantitativ metod. För att få svar på våra frågor rörande 

ekonomi och lönsamhet gjorde vi en intervju med Anna-Lena Lindgren, avdelningschef på 

teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstad kommun. Vi genomförde även intervjuer med 

Ulla Nilsson, företagssköterska på Solstahälsan, och Inger Sandström, städansvarig på teknik- 

och fastighetsförvaltningen för att få en djupare insikt i ämnet och som en förberedelse till den 

kvantitativa undersökning vi senare genomfört.  

 

Den kvantitativa undersökningen gjorde vi i form av en postenkät som skickades ut till 

samtliga 32 anställda inom teknik- och fastighetsförvaltningen som har deltagit i FRAM-

kursen. Enkäten bestod av 34 frågor, en blandning mellan öppna och slutna. Svarsfrekvensen 

var 81 %. 70-85% brukar räknas som en bra svarsprocent. (Bryman & Bell 2005) För att få en 

så hög svarsprocent som möjligt skickade vi med ett inledningsbrev som förklarade syftet 

med frågorna, och respondenterna hade även blivit förberedda av sina arbetsledare på att de 

skulle få vara med i en undersökning. Det negativa med en kvantitativ metod är att eftersom 

vi inte fick någon personlig kontakt med respondenterna så kunde vi inte förklara och 

förtydliga frågorna. Trots att vi var tydliga i våra frågeställningar så har ett fåtal missförstått 

några frågor.  

 

I datainsamlingsfasen använde vi oss av en hypotetisk-dekuktiv metod. Vi studerade få teorier 

innan vi gick ut och samlade in information. Anledningen till att vi inte läste så mycket innan 

insamlingen var att vi ville vara öppna för det som skulle komma, och för att ha så lite 

förutfattade meningar som möjligt.  

 

Vår problemställning har en retrospektiv utformning eftersom vi i vår undersökning frågar om 

vad som skett tidigare. Problemet med den här typen är som sagt att minnet kan svika och 
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därför få ett felaktigt resultat. För att minska den typen av fel har vi försökt ställa sådana 

frågor som bör vara relativt lätta att komma ihåg svaren på.  

 

Uppläggningen av vårt arbete är blandad. Vi går in ganska mycket på djupet och har relativt 

många respondenter. För att kunna avgöra om FRAM-kursen har varit lönsam för deltagarna 

och kommunen, valde vi att skicka enkäter till samtliga som deltagit från teknik- och 

fastighetsförvaltningen. Enkäterna var djupgående eftersom det var viktigt för oss att utreda 

om det var någon skillnad i hälsotillstånd och vad förändringen i så fall bestod av.   

 

Den första intervjun vi gjorde var med Ulla Nilsson på Solstahälsan. Den var en ostrukturerad 

explorativ intervju som vi gjorde alldeles i början av vårt arbete. Det var genom den intervjun 

vi kom i kontakt med FRAM-kursen och kom fram till exakt vad vårt arbete skulle handla om. 

Vi gjorde även en intervju med Inger Sandström på teknik- och fastighetsförvaltningen i 

Karlstad kommun. Den gav oss information om ett ämne vi inte visste så mycket om, och 

gjorde det möjligt för oss att gå vidare med vårt arbete. Det var med hjälp av den intervjun vi 

senare utformade vår enkät. Vår tredje och sista intervju var en kompletterande intervju, 

eftersom vi under datainsamlingsfasen upptäckte att vi behövde ha mer information. Den 

intervjun höll vi med Anna-Lena Lindgren, ekonomichef på teknik- och 

fastighetsförvaltningen. Det var genom den intervjun vi fick upplysningar som vi sedan 

använde oss av i våra ekonomiska kalkyler.  
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3 Undersökta organisationer 
I detta kapitel presenteras de organisationer som vi berör med den här uppsatsen, 

Solstahälsan AB och teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstad kommun. Sist men inte 

minst presenteras den kurs, FRAM-kursen, vars effekter vi ska utreda. 

 

3.1 Solstahälsan AB 

Solstahälsan AB är ett företag som arbetar med företagshälsovård och ingår i KvaLita AB, 

som är ett nätverk av privata företagshälsovårdsföretag i hela Sverige. Hos Solstahälsan finns 

arbetsmedicinsk, teknisk, beteendevetenskaplig och ergonomiska kompetens, och de erbjuder 

de tjänster som efterfrågas inom dagens företagshälsovård. På Solstahälsan arbetar 

företagssköterskor, företagsläkare, företagssjukgymnaster, psykologer och 

arbetsmiljöingenjörer. De har även en speciell stressenhet som bedriver förebyggande och 

rehabiliterande verksamhet för personer med stressrelaterade besvär. Här beaktas fysiska, 

psykologiska, sociala, kognitiva och beteendemässiga aspekter för att individen ska få 

möjlighet att återupprätta balansen och kontrollen i sitt liv.  

 

Arbetssättet på Solstahälsan kännetecknas av lyhördhet och flexibilitet. Olika arbetsgivare har 

olika behov av tjänster inom företagshälsovård, och det är viktigt med en bred erfarenhet. Det 

har Solstahälsan fått genom ett mångårigt nära samarbete med stora och små arbetsgivare i 

skiftande branscher i Karlstad.  

 

Kompetens hos medarbetarna är väldigt viktigt hos Solstahälsan och därför är det en 

självklarhet med kompetensutveckling och att de anställda följer utvecklingen inom 

arbetsmedicin och arbetsmiljöområdet.  

 

Hög kvalitet har alltid varit viktigt för Solstahälsan och de var det första företaget i Värmland 

som erhöll en kvalitetscertifiering enligt ISO 9002. Det var under hösten 1999 och sedan dess 

arbetar de ständigt med att ytterligare höja kvaliteten (Material från Solstahälsan 2007).  
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3.2 Teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstad kommun 

Teknik- och fastighetsförvaltningen är en förvaltning inom Karlstad kommun som bland annat 

ansvarar för kommunens vägar, parker, trafik och parkeringsfrågor och andra allmänna platser 

i Karlstad. Det är den förvaltningen som producerar och levererar drickvatten, renar 

spillvatten och ansvarar för byggande och underhåll av kommunens anläggningar. 

 

Teknik- fastighetsförvaltningen förvaltar kommunens alla fastigheter och har hand om 

kommunens egen lokalförsörjning med ny-, ombyggnads och städverksamhet. De ansvarar 

också för förvärv och försäljning av fastigheter och mark, skötsel av kommunägda skogar och 

vatten, naturvård och naturanknutet friluftsliv (Material från teknik- och 

fastighetsförvaltningen 2007a). Teknik- och fastighetsförvaltningen har hand om mycket som 

gör Karlstad till en fungerande stad. Förvaltningen består av en stab, en administrativ 

avdelning och fem andra olika avdelningar (Material från teknik- och fastighetsförvaltningen 

2007b). 

 

Denna förvaltning är bland de förvaltningar som har flest arbetsskador. Detta för att många 

arbetstagare här har väldigt fysiskt ansträngande arbetsuppgifter.1   

 

 

                                                 

Fig 1 Andelen sysselsatta med anställning inom kommunal, landsting eller privat 
sektor, som uppgett arbetsorsakande besvär under de senaste 12 månaderna. 
Arbetsorsakande besvär 2006. Socialstyrelsen. 

 
1 Inger Sandström, städansvarig på teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstad kommun, intervju den 20 april 
2007 
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Vi har valt att begränsa oss till den städavdelning som ligger under teknik- och 

fastighetsförvaltningen. Städavdelningen är uppdelad i 8 grupper som i sin tur är uppdelade i 

olika delar av fastigheter och olika delar av staden. Städavdelningen består av 150 stycken 

städare.2  

 

Städyrket är inte det lättaste yrket, varken till arbetsbelastning eller för psyket. Städaren ska 

bara finnas där utan att synas eller höras. Bara det är rent. Maja Ekelöf (1972) skriver i sin 

bok Rapport från en Skurhink ett avsnitt som beskriver hur städyrket egentligen är:   

 

”Att vara städerska 

Fy, säger väl de flesta om de tänker sig yrket som städerska. Ordet är tråkigt. 

Man nästan känner doften av damm och smutsigt skurvatten. Man känner också 

ryggvärk och man tänker på självsprickor. Yrket tillhör låglöneyrkena. Det gör 

väl alla tunga arbeten. Man räknar med att det inte behövs någon utbildning för 

att bli städerska. Det är ett så krävande jobb att vem som helst inte stoppar för 

det… man måste vara frisk. Hela kroppen slits. Vem betalar utsliten rygg, svullna 

händer och onda knän?” 

 

3.3 Samarbetet mellan Solstahälsan och teknik- och 

fastighetsförvaltningen 

I mitten av 1990-talet, vid den tiden friskvården började ta form i Sveriges kommuner, fanns 

det 225 städare på teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstad. Bland dem hade många 

fysiska skador som berodde på arbetsbelastning. När Karlstad kommun ville få kontakt med 

Solstahälsan för att få hjälp av dem med sina anställdas skador fanns det ingen plats. 

Solstahälsan arbetade inte på samma sätt som de gör idag. På den tiden kunde de anställda 

själva kontakta Solstahälsan för att få hjälp med sina problem, alltifrån nageltrång till ont i 

axlarna. Därför var platserna hos företagshälsovården fulla och det tog långt tid innan det 

fanns en tid. Nu har systemet ändrats och är mer organiserat. Solstahälsan och Karlstad 

kommun har nu ett närmare samarbete och de anställda får inte ringa direkt till Solstahälsan 

utan kontakten måste gå via arbetsgivaren. De ärenden som de anställda vill ta till 

                                                 
 
2 Inger Sandström, städansvarig på teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstad kommun, intervju den 20 april 
2007 
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företagshälsovården måste vara arbetsrelaterade för att de ska ta emot ärendet. Detta fungerar 

nu mycket bättre och de som behöver hjälp med någonting får det inom en snar framtid.3

 

3.3.1 De anställdas förmåner 

Teknik- och fastighetsförvaltningen ger sina anställda en hel del förmåner. De subventionerar 

träningskort till en rad olika motionsföretag och även Haga Motion som är ett kommunalägt 

träningscenter som är till för kommunalanställda och drivs av vård- och omsorgsförvaltningen. 

Haga Motion erbjuder en hel del som även företagshälsovården Solstahälsan erbjuder de 

anställda men medan Haga Motion riktar in sig på fysisk aktivitet och motion, så tar 

Solstahälsan även emot de anställda som behöver stöd från läkare, arbetsmiljöingenjörer och 

liknande. Dessa företag kompletterar varandra bra så som det är idag. Förvaltningen skänker 

gångstavar till sina anställda och erbjuder dem en timmes betald motionstid i veckan. De 

erbjuds också energimassage 2 gånger per termin. De arbetstagare som är anställda med 

månadslön får bli medlemmar i Solstahälsan och då betalar Karlstad kommun en summa till 

Solstahälsan per anställd och år. I det paketet som de anställda får på Solstahälsan ingår en 

kurs som kallas för FRAM.4  

 

3.4 FRAM-kurs 

FRAM-kursen är en kurs som Solstahälsan driver. Den riktar sig mot arbetsgivare i Karlstad 

kommun genom att arbetsgivare ges en möjlighet att erbjuda sina arbetstagare att delta. 

Kursens syfte är att förebygga ohälsa, rehabilitera, aktivera och målstyra aktiveringen. 

Kursen pågår under 6 veckor med två tillfällen á 4 timmar i veckan. Kursen leds av 

företagssjukgymnaster, företagssköterskor och arbetsmiljöingenjörer. Kursen är bred och 

innehåller bland annat teori om fysisk och psykosocial hälsa, arbetsmiljöfrågor, medicinsk 

träningsterapi, styrke- och konditionsträning och promenader. Tre månader efter avslutad kurs 

hålls en uppföljning för hela gruppen tillsammans, där deltagarna får en chans att prata om det 

som de har lärt sig och hur det har gått efter det att kursen slutade.  

 

                                                 
 
3 Inger Sandström, städansvarig på teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstad kommun, intervju den 3 maj 
2007 
4 Inger Sandström, städansvarig på teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstad kommun, och Ulla Nilsson, 
företagssköterska på Solstahälsan AB, intervju den 23 april och 3 maj 2007 
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Eftersom FRAM-kursens innehåll är ganska övergripande och behandlar de flesta delar som 

har med hälsa att göra, kan den som vill gå vidare i sitt hälsoarbete med att till exempel delta i 

en Sluta-röka-kurs. FRAM-kursen startade år 1999 och ges ungefär två gånger varje år. Vid 

varje kurstillfälle består gruppen av 8-10 deltagare och varje deltagare sätter själv sina egna 

mål (Material från Solstahälsan 2005). 
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4 Teori 
 

Den teori som ligger till grund för vårt arbete presenteras i detta kapitel. Här redogör vi för 

hälsa, friskvård och metoder för att mäta om friskvården lönar sig.  

  

4.1 Vad är hälsa? 

Hälsa är en grundläggande rättighet enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. 

”Vårt arbete påverkar hälsan och hälsan påverkar vårt arbete” 

(www.arbetsmiljoupplysningen.se 2007). Detta blev uppenbart under nittitalet när 

sjukfrånvaron var högre än någonsin. Blir vi sjuka så påverkas företaget eller organisationen 

negativt eftersom vi inte klarar av att genomföra våra uppgifter på samma sätt som om vi hade 

varit fullt friska. Men det kan också vara arbetet som gör oss sjuka. Vi kan bli skadade på vår 

arbetsplats eller känna av för mycket stress eller till och med bli trakasserad. Detta kan sedan 

få form i sjukskrivningar och annan sjukfrånvaro. Det är inte endast arbetet som kan göra en 

människa sjuk. Det finns många andra underliggande faktorer som kan skada en människa 

fysiskt och psykiskt så som matvanor, motion, hur vi sover och om vi röker. Men i vissa fall 

kan det vara lättast att börja med arbetsplatsen där en stor del av vardagen spenderaras  

(Andersson et al. 2004).  

  

 Hälsa är inte bara att vara fri från sjukdom och annat lidande utan det är också en slags 

upplevt hälsa som bara personen i fråga kan känna. Det är därför svårt för en läkare att se om 

en person lider av ohälsa eller inte. Den upplevda hälsan är den sanna hälsan (Andersson et al. 

2004). Worlds Health organisations definition på hälsa: ”frånvaro av sjukdom och en känsla 

av välbefinnande” (Johnsson et al. 2003). WHO försöker lyfta fram att det inte bara är en 

fysisk hälsa som är hälsa, utan även psykisk hälsa är en del. Det spelar ingen roll hur många 

magrutor kroppen har om personen samtidigt känner sig ensam eller är stressad under en 

längre tid. Tillslut klarar inte kroppen av en sådan känsla och då uppkommer symptom ändå 

(Cronsell et al. 2005). Definition av hälsa: ”Hälsa är att må bra och ha tillräckligt med 

resurser för att klara vardagens krav och för att kunna förverkliga sina personliga mål” 

(Andersson et al. 2004). 

Svenskar har generellt sätt väldigt bra hälsa med en hög medellivslängd och skapligt låg 

medelvikt. Men den upplevda känslan är mindre bra. Psykosociala sjukdomar så som oro, 
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stress och ångest har tagit över svenskens hälsa och det är den som är den bidragande orsaken 

till att vi svenskar mår sämre och sämre (Cronsell et al. 2005). 

 

 
 Fig 2 Ohälsotalet  i åldrarna 16-64, kvinnor och män. 1998-2004.  

Statens folkhälsoinstitut.    

 

Idag är det nästan 800 000 svenskar som är borta från arbetet varje dag och som får 

sjukpenning eller är förtidspensionerade. Ohälsotalet är ett mått som mäter totalt hur många 

dagar med sjukpenning, rehabiliteringspenning, arbetsskadesjukpenning, eller förtidspension 

som betalas ut i jämförelse med hur många försäkrade arbetstagare det finns. År 1970 låg 

ohälsotalet på drygt 30 dagar och som sedan ökade till 42,4 år 2004. Det finns en rad orsaker 

till den höga sjukfrånvaron på arbetsmarknaden. Den största orsaken är förmodligen den 

dåliga anpassningen mellan arbetsmarknadens krav och arbetstagarnas förutsättningar. Det är 

sedan ökade krav på tempo och produktivitet som medför de dåliga hälsotalen. En väl 

fungerande företagshälsovård med god kompetens kan ha en nyckelroll i arbetet för att inleda 

rehabiliterings insatser och minska antalet sjukfall som riskerar att bli långvariga (Cronsell et 

al. 2005).  

 

Hälsa består av tre delar, en psykisk, en social och en fysisk del. De olika delarna samspelar 

med varandra och de ska på lång sikt balanseras för att behålla en god hälsa.  

• Faktorer för fysisk hälsa kan vara rörelse, matvanor och rökning.  

• Faktorer för psykisk hälsa kan vara motivation, glädje och trivsel. 
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• Faktorer för social hälsa är bland annat samarbete, samhörighet i grupp och att bli 

uppmärksammad och få stöd av andra. 

Om en satsning för att förbättra hälsan på en arbetsplats ska vara resultatrik, måste alla tre 

delarna vara involverade (Cronsell et al. 2005). ”Den som inte avsätter tid för fysisk aktivitet 

måste förr eller senare avsätta tid för sjukdom.” (Cronsell et al. 2005, s 17). För att vara 

fysiskt aktiv ska en person röra på sig minst 30 min varje dag. Det är endast 55-60 % av 

Sveriges befolkning som uppfyller det här målet (www.fhi.se 2007).  

 

Den framtida folkhälsan i Sverige hotas av flera faktorer. Bland dessa finns psykisk ohälsa, 

höga ohälsotal i arbetslivet, fetma, låg fysiskt aktivitet och stigande alkoholkonsumtion. Förr 

har det uppfattats att god ekonomi leder till god hälsa men nu på senare tid har det istället 

framkommit att det är tvärtom, att god hälsa leder till god ekonomi. Undersökningar har gjorts 

på det här området, och då det är svårt att göra tvärsnittsstudier och se i vilken riktning som 

sambandet går, har istället registerdata använts och studerats på individuell nivå. Här visas att 

en negativ hälsoutveckling ofta kom före en negativ inkomstutveckling (www.fhi.se 2007). 

 

4.2 Vad är Friskvård? 

Friskvård är att förbättra sina förutsättningar för att lyckas med sin hälsa. Det är ett sätt för 

företag och andra att ge en morot till de anställda för att hjälpa dem en bit på traven 

(Andersson et al. 2004). 

 

Friskvård är en benämning på de aktiviteter som genom stimulans, återhämtning, anspänning 

och avspänning skapar balans hos en person. Det ska skapa kraft, mod och vilja att skapa ett 

bra liv både i arbetet och på sin fritid (Johnsson et al. 2003). Riksskatteverket ser inte massage 

av nacke och axlar som friskvård medan andra gör det, så att förklara vad som ingår i 

friskvård kan vara svårt. Det är olika från person till person vad som definieras som friskvård 

(Cronsell et al. 2005). 

 

Friskvårdsarbetet kan vara uppbyggt på en mängd olika sätt men de grupper som ingår i 

friskvårdsarbetet är de som redan har god hälsa, de som har sämre upplevd hälsa och de som 

har så dåliga hälsovanor att de sätter tydliga spår i vardagen. Den första gruppen är relativt 

enkla att tillfredsställa eftersom det handlar om att stimulera dem på ett sådant sätt så att deras 

goda hälsa fortsätter. Den andra gruppen har det lite mer bekymmersamt. Den gruppen kan 
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bestå av personer som har dålig kondition, lider av stress och övervikt och andra typer av 

ohälsa. Här krävs en hel del arbete för att dessa personer ska komma på fötter igen. Personer 

med de här symptomen har klara linjer för hur de kan gå till väga för att få bort detta. Den 

tredje och sista gruppen har svåra symptom så som förhöjt blodtryck eller fysiska 

arbetsskador. Dessa människor behöver först hänvisas till medicinsk utredning innan 

friskvårdsinsatserna kan inledas. Det tar mycket längre tid och det finns en stor risk att dessa 

personer efter en tid inte kommer tillbaka till arbetet. Det har här gått för långt tid, så det är 

för sent med den typen av friskvård som företag och andra kan erbjuda sin personal. Friskvård 

är mer effektiv när de anställda ännu inte fått några besvär eller i början av den tid som 

personen i fråga känner av besvär (Andersson et al. 2004).  

 

Friskvård kan vara uppdelad på individnivå och gruppnivå. Den friskvård som finns på 

individnivå framkallar ökat självförtroende, ökat hälsomedvetande, förbättrade hälsovanor 

och liknande medan friskvård på gruppnivå kan skapa ökad gemenskap och trivsel som i sin 

tur förbättrar hela arbetsplatsens arbetsmiljö (Andersson et al. 2004). 

 

När en arbetsplats har bestämt sig för att satsa på friskvård, är det inte en självklarhet att 

resultaten kommer att visa sig på en gång och att alla kommer må bättre av detta. Det är bara 

individen själv som kan ta itu med sin hälsa och fatta beslut för att ändra sina levnadsvanor 

och sin livsstil (Andersson et al. 2004). 

 

4.2.1 Metoder inom friskvården 

Det har nu på senare år framkommit en mängd olika metoder inom friskvården. Hur ska 

företagen göra för att veta vem som behöver friskvård och vilken sorts friskvård ska de 

använda sig av? Vi ska ta upp ett par olika metoder som vi tycker är särskilt intressanta. 

 

4.2.2 Hälsoprofilsbedömning 

Ett sätt att sätta ett hälsovärde på personer är att använda sig av hälsoprofilbedömning. 

Personer delas in i olika åtgärdsgrupper: 

 

A Stort behov av livsstilsförändring eller åtgärd 

B Behov av livsstilsförändring eller åtgärd 
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C Bra livsstil och hälsodata 

D Mycket bra livsstil och hälsodata 

 

Grupp A och B är en riskgrupp medan grupperna C och D är friskgrupp. Dessa grupper kan 

sedan vara utgångspunkter för att gå vidare med hälsoarbetet. De personer som ingår i 

riskgruppen bör få en helt annan friskvårdssatsning än de som tillhör friskgruppen. 

Riskgruppen kanske till och med behöver läkare och andra för att kunna komma igång igen. 

Riskgruppen ska helst omvandlas till friskgruppen och friskgruppen ska hålla sig kvar som en 

friskgrupp även i framtiden (Andersson et al. 2004). 

 

Sjukligheten kommer vi aldrig komma ifrån men när andelen sjuka börjar gå över den 

naturliga sjukligheten som ligger på 2-4 % ska vi börja oroa oss och sätta in extrainsatser till 

de grupper som behöver det (Johnsson et al. 2003). Ofta riktas energi mot att se de som inte 

kommer till jobbet fast de kanske skulle kunna, istället för att se de som inte går hem från 

jobbet även fast de borde. Den anställde känner att han inte har råd att vara borta från sitt 

arbete utan går dit och sliter på grund av lojalitet eller för att arbetet har för låg bemanning. 

Detta är minst lika negativt för arbetsplatsen som de situationer när det råder för hög frånvaro 

(Andersson et al. 2004). 

 

Det finns en mängd argument för att i ett tidigt stadie gå in med förebyggande insatser i 

arbetstagarnas liv och arbetsmiljö. Om satsningarna startar i ett tidigt skede behövs det 

normalt inte lika mycket resurser och insatser för att bibehålla god hälsa som det behövs för 

att försöka få tillbaka en person med sämre hälsa. Om en person är långtidssjuk har företaget 

redan fått betala stora kostnader för effektivitetsminskning, korttidssjukfrånvaro och 

upplärning av en vikarie. De möjligheter som finns för att undvika att personer drabbas av 

ohälsa är mycket högre än de möjligheter som finns för att få tillbaka en person som redan 

drabbats av hög frånvaro på grund av till exempel stress eller dåligt blodtryck (Andersson et 

al. 2004). 

 

4.2.3 Kritiska värden  

Kritiska värden är ett sätt för ett företag att ta reda på om en friskvårdsinvestering är lönsam 

eller inte. De talar om hur stor effekt en insats måste ge tillbaka till företaget för att den ska 

vara bärkraftig. Exempel på kritiska värden kan vara lägre korttidssjukfrånvaro, högre 
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arbetseffektivitet, minskad utslagning och färre fel i produktionen. Om till exempel ett kritiskt 

värde på 25 % högre arbetseffektivitet sätts upp, kan städarnas snabbhet och noggrannhet ses 

på, och då jämföras med hur det var innan friskvårdssatsningen genomfördes. Det kan vara 

lättare att se på en städare om det har gjorts en förändring än att till exempel ser på en revisor 

eftersom det är svårt att mäta antal timmar per kund (Andersson et al. 2004). 

 

4.2.4 Långtidsfrisk 

För att få en bra bild av hur arbetsmiljön är på arbetsplatsen kan antalet långtidsfriska mätas. 

Den som har haft anställning i minst 3 år och inte varit frånvarande på grund av sjukdom de 

senaste 2 åren kan räkna sig som långtidsfrisk (Johnsson et al. 2003).   

 

Stora Enso i Fors har blivit utvalda till Sveriges friskaste arbetsplats i flera år och deras 

strategi vid sjukfrånvaro är lite annorlunda än många andra företags strategi. När en 

medarbetare är borta från arbetet på grund av medicinsk rehabilitering så sätter en bortre 

gräns på sex månader upp. Efter sex månader ska personen i fråga vara tillbaka i arbete. När 

den tiden är ute konstateras det att arbetsplatsen lider av arbetsbrist och personen i fråga sägs 

upp. På detta viset ser de under sex månader till att få personen så frisk som möjligt. Om det 

inte har fungerat inom ett halvår så ser Stora Enso ingen möjlighet att fortsätta lägga resurser 

på att få personen frisk utan går vidare till någon som tar över den platsen (Johnsson et al. 

2003). 

 

4.3 Ekonomisk lönsamhet 

Att mäta hälsa i pengar är inte så svårt som det kan låta och som många kan tro. Det är bara 

ovant. De mätningar som ska göras är kollektiva och måste mätas i grupp för att få en sann 

bild. Om det är att mäta på individnivå som är intressant är det bäst att kommunicera med 

personen i fråga istället för att se i tabeller och siffror. Resultatet bör ligga nära den naturliga 

sjuksiffran som ligger mellan 2-4 % för att resultatet ska vara tillfredställande. Sveriges 

riksgenomsnitt år 2003 var 14 % (Cronsell et al. 2005). 

 

På skattefri motion och friskvård behöver inte företag och organisationer betala några sociala 

avgifter. Dessa kostnader är avdragsgilla som personalkostnader. Dessa förmåner som erbjuds 

personalen måste rikta sig till alla och inte bara en liten grupp. Detta är ett grundkrav för att 
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förmånen ska vara skattefri. Det betyder inte att alla måste utnyttja förmånen men alla ska få 

möjlighet att göra det (SKV:M 2005:28). Formellt så ska friskvården utövas under ordinarie 

arbetstid eller i anslutning till arbetstidens början eller slut. Detta gäller inte i praktiken utan 

kan användas flera timmar efter arbetsdagens slut. Motion som erbjuds som förmån ska vara 

av enklare sak för att vara skattefri. Det kan till exempel vara gymnastik, styrketräning och 

bowling. Det finns inte något uppsatt maxbelopp för detta men det ska ligga på samma nivå 

med marknadspriset på orten. Om arbetsgivaren erbjuda andra sporter så som golf, måste skatt 

betalas för det. Detsamma gäller med de sporter som inte innebär ren motion. Här kan det till 

exempel vara bilsport eller schack. Detta har ingenting med kostnaden att göra eftersom dessa 

sporter inte innebär mer kostnader än styrketräning för arbetsgivaren utan det beror på dessa 

sporter inte ses som av ett enklare slag (Cronsell et al. 2005).   

 

Ett sätt att beräkna om det lönar sig att satsa på friskvård är att räkna hur mycket en anställd 

kostar då den är frisk i jämförelse med när den blir sjuk. Siffror på hur mycket varje anställd 

drar in till företaget och hur mycket den kostar för företaget vid närvaro respektive frånvaro 

måste finnas. Antag att en anställd tjänar 20 000 kr i månaden. Då blir kostnaden följande: 

 

Lön    125 kr/timme 

Semesterersättning (12 %5 * 125) 15 kr/timme 

Sociala avgifter (40 %6 * 140) 56 kr/timme 

Totalt   196 kr/timme 

 

Till detta kommer också kostnader för lokaler, administration, material och annat som är så 

kallade gemensamma kostnader. Detta varierar stort beroende på vilket typ av arbete det 

handlar om men en grov schablon är att de kan vara mellan 20 % till 100 % av kostnaden för 

lön, semester och sociala avgifter. Om den siffran är 50 % för gemensamma kostnader blir det 

98 kr per timme. Tillsammans blir detta totalt 294 kr/timme som företaget måste betala per 

anställd. Den här kostnaden kan ibland kallas självkostnad (Andersson et al. 2004).  

 

För att ett företag eller en organisation ska gå ihop måste en anställd dra in lika mycket eller 

mer pengar än vad den kostar. I det här fallet bör en anställd dra in 294 kr/timme. Detta 

                                                 
 
5 SFS 1977:480 Semesterlag 
6 SFS 2000:980 Socialavgiftslag 

 
 

24



varierar såklart mycket beroende på vilket typ av arbete det handlar om men i många 

branscher gäller detta (Andersson et al. 2004).  

 

Skulle en anställd bli sjukskriven är företaget eller organisationen fortfarande tvungen att 

betala 294 kr men får inget arbete utfört. Ibland är det dessutom tvunget att ta in en vikarie 

som ska ersätta den sjukskrivna som också ska ha lön. Vikarien kostar inte lika mycket som 

den ordinarie anställde kostar eftersom det skiljer sig åt i anställningstid och vissa förmåner.  

En person som är frånvarande från arbetet upp till tre veckor (utom den första så kallade 

karensdagen) ger följande kostnader: 

 

Lön (80 %7 * 125)  100 kr/timme 

Semesterersättning  15 kr/timme 

Sociala avgifter (40 % * 115) 46 kr/timme  

Gemensamma kostnader  98 kr/timme 

Totalt   259 kr/timme 

 

Företaget får betala 80 % av den anställdes lön vid sjukfrånvaro. Semesterersättningen 

förändras inte för att en anställd är sjukskriven. De sociala avgifterna ligger fortfarande på 40 

% av lönen och semesterersättning och de gemensamma kostnaderna blir inte mycket mindre 

bara för att de inte alltid utnyttjas. Lokaler och annat måste betalas i vilket fall som helst. 

Totalt betalar företaget 259 kr/timme utan att få någon motprestation. Bara under en dag 

kostar en sjuk anställd 2072 kr. Det finns en schablon som säger att kostnaden som måste 

betalas är 10 % av månadslönen varje dag för en korttidssjukskriven. Den schablonen 

stämmer bra för månadslönen i det här fallet som var 20 000 kr.   

 

Om företaget skulle satsa en viss summa pengar på friskvård istället och minska antalet 

sjukskrivna, skulle friskvårdssatsningen ha varit lönsam, så länge inte mer pengar läggs ut än 

vad en sjukskriven person kostar. Enligt exemplet ovan skulle det betyda 2072 kr per dag per 

person. Så mycket pengar som 2072 kr kan självklart inte läggas på alla anställda varje dag 

för då skulle inte satsningen löna sig, men om en summa istället skulle läggas på dem som 

verkligen behöver friskvården, så skulle satsningen vara lönsam (Andersson et al. 2004).

  
                                                 
 
7 SFS 1962:381 Lag om allmän försäkring 
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4.4 Att bli sedd 

Det finns många olika faktorer som gör att till exempel produktiviteten och välbefinnandet på 

en arbetsplats ökar. Självklart handlar mycket om den rena arbetsbelastningen och att när 

kroppen är fysiskt frisk kan personen arbeta mer effektivt. Även saker som rent konkret inte 

berör själva arbetsutförandet kan påverka starkt. Ett exempel på en sådan sak kan vara att en 

anställd får uppmärksamhet och känner sig uppskattad av en chef. En teori som berör detta 

kallas för Hawthorne-effekten (Abrahamsson & Andersen 2000). 

 

Hawthorne-effekten är ett uttryck som kommer från undersökningar gjorda mellan 1924 och 

1932 i Hawthorne, Chicago. I undersökningarna gjordes försök till att förstå vad det var som 

påverkade produktiviteten hos de anställda vid en fabrik. Bland annat prövade de att höja och 

sänka ljusstyrkan för att se om det hade någon påverkan. De tittade även på om ackordslön 

maximerade prestationerna. Båda dessa försök visade att effekterna endast var marginella. Det 

som visade sig ha störst påverkan på produktiviteten var när de lät en grupp kvinnor, som 

vanligtvis arbetade i stora produktionshallar, isoleras genom att sätta dem i ett speciellt rum. 

Där inne övervakades och studerades de noga. Observationerna som pågick i flera år visade 

att gruppens produktionsvolym hela tiden ökade och frånvaron minskade. Genom att ha blivit 

utvalda kände kvinnorna sig speciella och upplevde att ledningen visade intresse för dem. Det 

är detta resultat som kom att kallas för Hawthorne-effekten (Abrahamsson & Andersen 2000). 
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5 Resultatanalys 
 

I det här avsnittet redovisas den data vi samlat in och den analyseras utifrån den teori vi 

tidigare redogjort för.  

 

5.1 Vad är hälsa? 

När vi genom en enkät frågade 32 personer vad de tyckte att hälsa betydde för dem, så var det 

inte så många olika svar som vi kunde tro. De flesta höll sig till samma sak: Att vara frisk och 

att må bra. Detta är såklart det första som kommer upp i huvudet och det kan vara svårt att 

veta vad de menar när de svarar på det sättet. Hälsa innefattar både fysiska, psykiska och 

sociala aspekter, men de flesta verkar tro att hälsa enbart är det fysiska. ”Att kunna ta sig ur 

sängen på morgnarna.” Endast 22 % av svaren innehöll både psykisk och fysisk hälsa. Enbart 

4,5 % tar med den sociala hälsan.  

 

Att våra respondenter fokuserar så mycket på den fysiska hälsan beror antagligen på den 

debatt som media och andra hela tiden tar upp. Det är gå ner i vikt-dieter och träningsmetoder 

överallt. Detta påverkar såklart en människas syn på vad hälsa faktiskt är. Det är här 

företagshälsovården kan gå in med kurser och liknande för att de anställda ska förstå vad 

hälsa är och inte bara ta med den fysiska biten.  

 

5.2 Vad är friskvård 

Även friskvård är ett begrepp som är brett och som det finns många olika uppfattningar om. 

En viktig egenskap i friskvården är att den ska förebygga. Friskvård är inte till för att hjälpa 

de som redan har farit illa av t ex sjukskrivningar. Det är istället andra resurser, så som 

sjukgymnastik som behövs. Friskvård ska istället se till så att de anställda aldrig ska behöva 

komma så långt som till sjukskrivning eller annan sjukfrånvaro. Om vi ser på de svar som 

enkäterna ger, är det endast 13 % som svarar att friskvård har att göra med förebyggnad. De 

flesta har svarat motion, att träna, sluta röka och att äta bra mat. Det är ju en del av vad 

friskvård är, för utan de här delarna så försämras kroppen avsevärt. Vissa verkar inte riktigt ha 

förstått vad friskvård innebär och har svarat bland annat ”att ha något att göra på sin fritid” på 
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frågan om vad friskvård är för något. Då har personen inte tillräckligt med kunskap och har 

kanske inte heller förstått varför det är viktigt. 

5.3 Hälsoprofilsbedömning 

För att lättare förstå vad de olika arbetstagarna behöver för friskvård kan ett sätt vara att dela 

in dem i olika grupper. De som är relativt friska och som bara behöver bibehålla sin goda 

hälsa och de som har besvär på ett eller annat sätt. Dessa grupper kallas för friskgrupp 

respektive riskgrupp. Teknik- och fastighetsförvaltningen hade kunnat använda sig av den här 

metoden när de försöker sätta rätt friskvårdssatsning till rätt person. Alltså skulle de på ett 

lättare sätt höja friskvårdskvalitén och personalen skulle känna sig uppmärksammade och 

speciella på samma gång.  

 

5.4 Kritiska värden 

När teknik- och fastighetsförvaltningen har bestämt sig för vilka friskvårdssatsningar de ska 

använda sig av kan det vara intressant att se om satsningarna förändrar arbetsmiljön och 

personalen. Kritiska värden kan här komma till användning eftersom de hjälper till att mäta 

om en friskvårdssatsning är lönsam för organisationen eller inte. Om förvaltningen väljer att 

utöka antalet träningscenter som de erbjuder subventionerade träningskort på, kan de efter en 

tid gå in och mäta skillnaden mellan hur det var innan de gjorde förändringen och hur det ser 

ut i nuläget. Det bästa är om de sätter upp ett mål på hur de vill att förändringen ska se ut. Hur 

många personer vill förvaltningen ska utnyttja subventionerade träningskort efter att 

satsningen gjorts? Då är det lättare att se om de har valt en bra friskvårdssatsning.  

 

5.5 Långtidsfrisk 

Ett sätt att mäta hur friska de anställda är i en organisation eller i ett företag är att använda sig 

av långtidsfrisk. Det är när den anställde inte haft någon sjukdag på två års tid. Ju fler 

anställda som inte varit hemma på två år på grund av sjukdom, desto friskare är arbetsplatsen. 

När vi undersökte hur många långtidsfriska det fanns på städavdelningen på teknik- och 

fastighetsförvaltningen kom vi fram till att detta värde inte var speciellt positivt för den här 

arbetsplatsen. Endast 9 % har varit fullt friska och närvarande i två års tid. Här har 

organisationen mycket att jobba på. Självklart kan en anställd vara hemma för en vanlig 

förkylning utan att han för den sakens skull räknas som en mindre frisk människa men det är 
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något som arbetsplatsen kan ha extra koll på. Det är när en anställd är frånvarande på grund 

av något annat än vanlig influensa eller liknande som en reaktion behövs och städavdelningen 

har mycket att göra för att få upp antalet långtidsfriska i organisationen.  

5.6 Ekonomisk lönsamhet 

Teknik- och fastighetsförvaltningen betalar i genomsnitt 17 500 kr i månaden till sina städare 

då de är närvarande och friska. Det ger följande siffror: 

  

Lön   109 kr/timme 

Semesterersättning (20%*109) 22 kr/timme 

Sociala avgifter (45%*109) 49 kr/timme 

Gemensamma kostnader  4 kr/timme    

Totalt   184 kr/timme   

 

Per timme får varje anställd 109 kr. På den lönen läggs semesterersättning med 22 kr i timmen. 

De sociala avgifterna uppgår till 49 kr i timmen och de gemensamma kostnaderna, som 

förvaltningen betalar till andra förvaltningar ligger på 1,2 miljoner kr/år. I de kostnaderna 

inkluderas kostnader för städmaterial, del av kostnad för ekonomipersonal och 

förvaltningschef.8 Om det fördelas per anställd blir det endast 4 kr i timmen, vilket är en 

väldigt liten siffra.  

 

Om en anställd istället skulle bli sjuk skulle det bli en aning dyrare för förvaltningen. Vid 

sjukdom upp till två veckor skulle följande kostnad behöva utbetalas: 

 

Lön (80 % * 109)  87 kr/timme 

Semesterersättning  22 kr/timmen 

Sociala avgifter (45 % * 87) 39 kr/timme 

Gemensamma kostnader  4 kr/timme 

Totalt   152 kr/timme 

 

Lönen minskas lite, bara 80 % av lönen betalas ut till den korttidssjukskrivna. 

Semesterersättningen blir den samma eftersom den bygger på föregående års lön. De sociala 

                                                 
 
8 Anna-Lena Lindgren, avdelningschef på teknik- och fastighetsförvaltningen, mailintervju 15 maj 2007 
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avgifterna är 45 % av timlönen, som i det här fallet blir lite mindre än vid en frisk anställd. De 

gemensamma kostnaderna blir samma vilket fall som helst, eftersom dessa kostnader inte 

minskar för att en anställd är borta. Material med mera måste köpas in ändå. Totalt måste 

förvaltningen betala 152 kr/timme för en korttidssjukskriven arbetstagare. Även fast de 

betalar ut den lönen får de ingenting tillbaka från den anställde. Istället måste de betala för en 

vikarie som gör arbetet istället. Sjuklön från dag 14 till dag 90 betalas av arbetsgivaren. Efter 

14 dagar går försäkringskassan in och betalar. Då betalar arbetsgivaren bara 10 % av lönen. 

Om en anställd inte kommer tillbaka efter 14 dagar utan fortsätter att vara sjukskriven så 

skulle kostnaderna bli enligt följande: 

 

Lön (10 % * 109)  11 kr/timmen 

Semesterersättning  22 kr/timme 

Sociala avgifter (45 % * 11) 5 kr/timme 

Gemensamma kostnader  4 kr/timme 

Totalt    42 kr/timme 

 

Den här totala siffran är väldigt mycket mindre men om uträkningen görs per dag så skulle 

förvaltningen betala 336 kr plus en vikarie som tar hand om arbetet som annars inte hade 

blivit gjort. 

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen betalar ut 3000 kr per anställd per år för friskvård. Det 

blir ca 12,5 kr per dag. Det är en väldigt liten kostnad jämfört med den kostnad som de betalar 

för en sjukskriven städerska.  

 

5.7 Att bli sedd 

Många teorier har försökt förklara att uppmärksamhet höjer de anställdas produktivitet och 

trivsel på arbetsplatsen. En känd sådan är Hawthorne-effekten. Vi var nyfikna på om detta 

stämmer och om de anställda själva kunde erkänna att de påverkades av chefers 

uppmärksamhet. I enkäten som de anställda på städavdelningen fick svara på, ställdes frågan 

om vad de tyckte bäst om med FRAM-kursen som deras arbetsgivare skickade iväg dem på. 

De skulle rangordna följande svarsalternativ: 

 

• Jag fick lära mig mycket om hälsa jag inte visste innan 
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• Jag fick komma bort från arbetet och ta hans om mig själv 

• Att min chef uppmärksammade mig genom att låta mig gå kursen 

• Att jag fick motivation till att förbättra min hälsa 

• Att få umgås med människor utanför arbetet. 

 

Som etta rankade de flesta att de ville komma bort från arbetet och ta hand om sig själv. Det 

verkar som om det behövs för dessa kvinnor eftersom det var en sådan hög önskan från dem. 

Som nummer två kom att deras chef uppmärksammande dem. Detta stämmer bra med teorier 

om att de mår bättre då de blir sedda och känner sig uppskattade. Som nummer tre kom de 

fick motivation till att förbättra sin hälsa. Här trodde vi att detta skulle komma på en högre 

plats på rankningslistan eftersom FRAM-kursen var tänkt att motivera och hjälpa deltagarna 

att leva på ett sundare sätt. På fjärde plats kom att de tyckte om att umgås med människor 

utanför arbetstid. På sista rankningsplatsen kom att de fick lära sig mycket om hälsa som de 

inte visste innan. Detta trodde vi också skulle komma på en högre plats på listan men det 

verkar som om de inte tyckte att de fick lära sig nya saker om hälsa och träning. Ofta behövs 

inte ny kunskap utan det räcker med att bli påmind om det som är viktigt att tänka på. Ibland 

krävs det upprepning för att ta tag i saker och ting. Särskilt om det är stora förändringar i sitt 

liv så som att sluta röka.  

 

5.8 Teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstad kommun 

På städavdelningen i teknik- och fastighetsförvaltningen är de flesta kvinnor. Av dem som 

deltog i FRAM-kursen var alla kvinnor. Det finns överlägset flest kvinnor i städbranschen och 

så även i Karlstad kommuns städavdelning. De flesta som vi undersökte och som gått FRAM-

kursen var 40 år och uppåt. Inte en enda var under 35 år. Detta är en sak som organisationen 

kan oroa sig över. Vad händer när dessa går i pension? Vilka ska ta över då?  

 

Nästan hälften av respondenterna arbetar just nu mindre än vad de normalt brukar göra. Några 

är sjukskrivna på grund av en operation som är på gång eller som nyss har ägt rum, andra har 

gått ner i tjänst på grund av psykiska eller fysiska besvär som uppkommit.  

 

När vi frågade om vad respondenterna tyckte om deras arbetsbelastning, så svarade 66 % att 

de hade tung eller mycket tung arbetsbelastning. När en individ känner att arbetsbelastningen 
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är tung eller mycket tung så måste arbetsmiljön förändras. En arbetstagare klarar inte i 

längden av att känna att arbetsbelastningen är tung, utan att det tillslut för med sig besvär så 

som ryggont eller nedstämdhet.  

En viktig del i arbetsmiljön kan vara att om den anställde känner att cheferna bidrar till att 

förbättra arbetssituationen. Då upplevs en högre uppskattning och det leder till en ökad trivsel. 

66 % av dem som svarade på undersökningen tycker att deras chefer bidragit till en bättre 

arbetsmiljö. Här har de skrivit att det till exempel är kurser, bättre städredskap och 

friskvårdstimme.       

 

5.8.1 De anställdas förmåner 

De anställda på Karlstad kommun får en mängd olika förmåner, men utnyttjas de? Det var vi 

nyfikna på och ställde frågan om de utnyttjade subventionerande träningskort innan och efter 

FRAM-kursen. Endast 20 % av de tillfrågade använde sig av subventionerade träningskort. 

Det var ingen skillnad före och efter att de gick FRAM-kursen. Vi hade hoppats att fler skulle 

utnyttja förmånen efter att de gått kursen eftersom de förhoppningsvis skulle bli mer 

motiverade att börja träna.  

 

Karlstad kommun erbjuder också friskvårdstimmen som går ut på att de anställda en gång i 

veckan får träna en timme på arbetstid. Detta utnyttjade desto fler. Hela 54 % svarade att de 

använder friskvårdstimmen. När vi frågade de som inte använde friskvårdstimmen varför de 

inte gjorde de, så svarade allt för många att de inte visste att det fanns. Det är något som 

teknik- och fastighetsförvaltningen måste jobba på. Det är inte lätt att utnyttja förmåner och 

aktivera sig för att bli sundare om personerna i fråga inte får veta att det finns. Vissa svarade 

att de inte använde friskvårdstimmen för att de inte fick det på grund av att de jobbade 

alldeles för få timmar. En övergripande bild vi fick av undersökningen var att många inte 

kände att de hann med att motionera och ta hand om sin kropp och själ. De utnyttjar bara 

friskvårdstimmen om deras verksamhet tillåter det. Har de mycket att göra en vecka så hinner 

de inte gå ifrån en timme för att motionera.   

 

5.9 FRAM-kurs 

Den FRAM-kurs som företagshälsovården har erbjudit tillsammans med Teknik- och 

fastighetsförvaltningen har varit väldigt uppskattad och många har deltagit genom åren. Av de 
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städare som vi har undersökt så är det 58 % som deltog åren 2001-2003 och 30 % som deltog 

åren 2004-2006. 12 % kommer inte ihåg när de gick kursen. Vi har utifrån de här åren 

studerat varje enskilt individs motionsvanor, fysiska och psykiska besvär. Vi var intresserade 

av att se om det spelar någon roll när de gick kursen. Motionerar de mer nu om de gick kursen 

för ett år sedan, då de fortfarande har tydliga minnen kvar av kursen, eller motionerar de som 

gick kursen för fem år sedan mer. De kan istället ha haft mer tid på sig att vänja sig vid en ny 

livsstil och därför tränar mer.  

 

De deltagare som gick kursen mellan 2001 och 2003 gav följande resultat: 

 

Motion:   57 % motionerade mer efter att de hade gått kursen  

  43 % motionerade lika mycket som innan 

  0 % motionerade mindre än innan de gick kursen 

 

Fysiska besvär:  43 % minskade sina fysiska besvär efter att de hade gått kursen 

      43 % led av lika mycket av fysiska besvär som de gjorde innan 

      14 % fick ökade fysiska besvär efter att de hade gått kursen 

 

Psykiska besvär:  43 % minskade sina psykiska besvär efter att de hade gått kursen 

        50 % led av lika mycket av psykiska besvär efter kursen som innan 

        7 % led av mer psykiska besvär efter att de hade gått kursen. 

 

De deltagare som gick kursen mellan 2004-2006 gav följande resultat: 

 

Motion:  29 % motionerade mer efter att de hade gått kursen 

  43 % motionerade lika mycket som innan 

  28 % motionerade mindre än innan de gick kursen 

 

Fysiska besvär:  28 % minskade sina fysiska besvär efter att de hade gått kursen  

    58 % led lika mycket av fysiska besvär som de gjorde innan 

    14 % fick ökade fysiska besvär efter att de hade gått kursen 

 

Psykiska besvär:  14 % minskade sina psykiska besvär efter att de hade gått kursen 

        57 % led lika mycket av psykiska besvär som innan 
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        29 % led av mer psykiska besvär efter att de hade gått kursen 

 

De deltagare som inte kommer ihåg när de gick kursen gav följande resultat: 

 

Motion:  67 % motionerade mer efter att de hade gått kursen 

  33 % motionerade lika mycket som innan 

  0 % motionerade mindre än innan de gick kursen 

 

Fysiska besvär:  67 % minskade sina fysiska besvär efter att de hade gått kursen 

      33 % led lika mycket av fysiska besvär efter kursen som innan 

      0 % fick ökade fysiska besvär efter att de hade gått kursen 

 

Psykiska besvär:  67 % minskade sina psykiska besvär efter att de hade gått kursen 

       0 % led lika mycket av psykiska besvär som innan de gick kursen 

       33 % led av mer psykiska besvär efter att de hade gått kursen. 
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6 Forskningsfrågan besvaras och syftet uppfylls  
 

I det här avsnittet besvaras forskningsfrågan, problemen löses och syftet uppfylls.  

 

 

• Utnyttjar de anställda den friskvård som erbjuds och vad skulle kunna få dem att 

utnyttja den bättre?  

 

Den friskvård som erbjuds de anställda på teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstad 

kommun är en friskvårdstimme i veckan på arbetstid, energimassage 2 gånger per termin, 

subventionerade träningskort och information och kurser i bland annat ergonomi, kost och 

självförsvar.  

 

I dagsläget är det cirka 54 % av de tillfrågade som utnyttjar friskvårdstimmen. De som inte 

utnyttjar förmånen uppger att anledningen är tidsbrist. Städerskorna känner alltså att de har så 

mycket att göra, att de inte har tid att utnyttja friskvårdstimmen på sin arbetstid. Vi tycker att 

friskvårdstimmen inte verkar fungera så bra på städavdelningen. Teknik- och 

fastighetsförvaltningen borde se till så att de som vill utnyttja friskvårdstimmen hinner med 

att göra det på sin arbetstid. Det finns ingen anledning att erbjuda en förmån som inte de 

anställda hinner med. Då är det bättre att lägga de pengarna och den energin på att ge de 

anställda någon annan typ av friskvård som passar deras arbete bättre.   

 

Det var endast 20 % av de tillfrågade som använde sig av subventionerade träningskort. Det 

borde vara många fler som skulle kunna utnyttja förmånen men den högsta anledningen till att 

de inte gjorde det var att de inte tyckte om den typ av träning. De flesta som svarade på 

enkäten tyckte om att promenera och kunde göra det ute med hjälp av gångstavar. Att det 

endast är 20 % som vill använda träningskorten som förvaltningen är med och betalar för 

betyder inte att de inte tränar. Alla tycker om olika typer av träning, så gym och gruppträning 

passar inte alla. Bland svarsenkäterna märkte vi att en del inte visste att det fanns 

subventionerade träningskort eller vet vad det var för något. Det är steg 1 för förvaltningen att 

informera sina anställda vad de erbjuder för friskvård. Några personer kunde inte träna där de 

subventionerade träningskorten erbjöds på grund av att de bodde för långt från Karlstad. Att 

förvaltningen utökar antalet träningscenter och liknande så att fler kan träna skulle vara en idé 
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för att få igång motionen på städavdelningen. De borde också ta reda på vad de anställda vill 

ha, som de inte redan har för att få rätt friskvård till rätt anställd. Isåfall skulle friskvården i 

längden löna sig mer än om det bara är några få olika slags friskvårdsaktiviteter som erbjuds 

och alla inte får sina behov tillfredsställda.        

 

• Tjänar kommunen, rent ekonomiskt, på att låta sina anställda delta i FRAM-kursen 

och andra friskvårdsaktiviteter? 

 

Det finns en hel del anställda på städavdelningen på teknik- och fastighetsförvaltningen som 

inte utnyttjar den friskvård som erbjuds och om vi antar att en anställd som inte erbjuds eller 

utnyttjar någon friskvård till slut blir sjukskriven skulle förvaltningen i det långa loppet 

förlora väldigt mycket pengar.  

 

En frisk arbetstagare som utnyttjar den friskvård som erbjuds kostar förvaltningen 1 484,5 kr 

per dag (184 kr *8h +12,5 kr). Under 90 dagar skulle det bli 133 605 kr. Om samma person 

istället hade blivit sjuk och varit frånvarande från arbetet i 90 dagar skulle kostnaden bli 

148 144 kr, där lön för vikarie ingår. Förvaltningen förlorar 14 539 kr på att inte en anställd 

utnyttjar friskvård. Om vi ser det utifrån den här aspekten skulle förvaltningen absolut tjäna 

på att låta de anställda gå FRAM-kursen och ge dem andra friskvårdsaktiviteter.    

 

• Vad tycker deltagarna var bra och vad var mindre bra med FRAM-kursen? 

 

De allra flesta kursdeltagare var väldigt nöjda med FRAM-kursen som de blev erbjudna. Det 

var någon enstaka som hade negativa synpunkter. Några ville ha en mer sammanhängande 

kurs istället för att sprida ut det på 6 veckor och andra ville ha ännu mer motion och massage i 

programmet. Det var en deltagare som inte var nöjd med Solstahälsans service under kursen, 

när hon inte i efterhand fick lära sig att hantera styrkemaskinerna men i övrigt så var de 

negativa synpunkterna få. Det är bra att de är så nöjda över hur kursen är uppbyggd eftersom 

en sådan kurs kan vara steg 1 till ett sundare liv. Eftersom kursen tar upp allt från att sluta 

röka till hur de lyfter bort möblerna i rummet, så får deltagarna en övergripande bild och kan 

sedan gå speciella kurser om det är något område som de är vidare intresserade av. 

Solstahälsan och teknik- och fastighetsförvaltningen borde utöka antalet kurser och deltagare 

och alla anställda borde få gå en sådan här kurs för att hjälpa sig själv till ett friskare och 

hälsosammare liv.   
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• Är deltagarnas fysiska och psykiska hälsa annorlunda idag jämfört med hur den var 

före FRAM-kursen? 

 

Vi delade upp enkätsvaren efter när de hade gått FRAM-kursen. De som hade deltagit mellan 

2001 och 2003, de som deltagit mellan 2004 och 2006 och till sist de som inte kommer ihåg 

när du deltog i FRAM-kursen. Den fysiska hälsan förbättrades mycket för dem som gick 

kursen mellan 2001 och 2003. De har antagligen haft mer tid på sig och det är klart att 

kroppen vänjer sig långsamt. Om de till exempel börjar äta bättre, motionera mera och tänka 

mer på att lyfta ergonomsikt, så tar det ett tag innan kroppen slutar värka och istället börjar 

bygga upp immunförsvaret och musklerna. De som deltog i kursen mellan 2004 och 2006 har 

inte visat samma resultat. Där har endast 28 % mindre fysiska besvär än innan och de flesta 

har lika mycket besvär som innan de gick kursen. Hela 14 % har mer fysiska besvär nu. Det är 

en tråkig siffra som deras arbetsgivare borde se allvarligt på. Att de arbetar nu med lite 

ryggbesvär, betyder inte att de kan göra det särskilt länge. Efter ett tag kommer det leda till 

sjukfrånvaro på deltid och tillslut heltid. Många går på sjukgymnastik nu, men en del får inte 

några behandlingar för sina besvär. Det är här teknik- och fastighetsförvaltningen bör lägga in 

stora satsningar på friskvård innan det är för sent. För vissa kan det redan vara för sent. De 

som inte kommer ihåg när de gick kursen visar bäst resultat efter att de gick FRAM-kursen. 

67 % har förbättrat sin fysik och 33 % ligger på samma nivå som innan. Här ställer vi oss lite 

undrande. Om de inte kommer ihåg när de gick kursen, kan de ha svårt att komma ihåg hur de 

kände innan kursen också.  

 

Den psykiska biten ser lite annorlunda ut. FRAM-kursdeltagarna mellan 2001 och 2003 visar 

även här goda siffror men av dem som gick mellan 2004 och 2006 visar nästan 30 % att de 

mår psykiskt sämre nu än vad de gjorde för några år sedan. De berättar att de är stressade, 

nedstämda och har svårt att sova. Detta är såklart inget som en kurs kan hjälpa utan här krävs 

andra medel. Att de överhuvudtaget skickas iväg på saker som gör de glada och motiverade 

kan vara en bit på väg, men även här krävs en hel del andra satsningar från arbetsgivaren. 

Antingen måste arbetsmiljön och arbetstiderna ändras eller så måste de få prata med någon 

som kan hjälpa dem. Även de som inte kommer ihåg när de gick kursen visar att de inte mår 

bra idag. 33 % av deltagarna mår psykiskt dåligt. FRAM-kursen har inte visat några vidare 

positiva resultat på den psykiska biten. Att siffran såg så bra ut mellan 2001-2003 kan bero på 

att de mår bättre fysiskt och det medför ett bättre psyke.        

 

 
 

37



• Har deltagarna förändrat sina motionsvanor sen de deltog i FRAM-kursen? 

 

Deltagarnas motionsvanor har förbättrats avsevärt efter att FRAM-kursen ägde rum. De som 

deltog mellan 2001 och 2003 tränar mycket mer nu än vad de gjorde förut. Det är inte en enda 

respondent som motionerar mindre nu än för några år sedan. Även de som inte kommer ihåg 

vilket år de deltog i kursen har förbättrat sina motionsvanor. Det är väldigt trevligt att se. De 

som gick kursen några år senare motionerar inte fullt lika mycket. Där har ungefär lika många 

börjat träna mer som de som har börjat tränat mindre. De flesta håller sig på samma nivå som 

tidigare. Detta kan också vara en tidsfaktor. Även motionen tar tid att komma in i, då det är 

tidskrävande att hitta rätt träningsform och sedan känna sig tillräckligt motiverad för att börja. 

Vi tror att FRAM-kursen kan påverka deltagarna som mest inom det här området. De hade 

kunnat lägga in mer motion med tips och råd i programmet eftersom de sedan kan hålla kvar 

deltagarna på sitt gym och se till att de fortsätter att hålla igång. Den fysiska biten är det första 

som kan få en människa att må bättre, så här borde den största vikten läggas i början. Sedan 

kan det komma in speciella kurser som riktar in sig på olika områden beroende på vad 

personen i fråga är intresserad av.  

 

Friskvård lönar sig i längden.  

Problemet är bara att få rätt friskvård till rätt person. 
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7 Förslag till fortsatta studier 
 

Under tiden vi arbetat med den här uppsatsen, har vi stött på en mängd frågor som skulle 

vara intressanta att utreda ytterligare. Här presenteras några av våra förslag.  

 

 

• Nästan hälften av städerskorna känner att det inte finns tid att utnyttja 

friskvårdstimmen. Hur skulle det kunna ändras? 

 

• Väldigt få ansåg att de lärde sig något nytt om hälsa på FRAM-kursen. Hur skulle 

kursen kunna förändras så att deltagarna känner att de fått ny kunskap? 

 

• Flera av deltagarna svarade att de inte utnyttjade subventionerade träningskort för att 

träningsformen inte passade dem. Skulle frisknärvaron kunna öka genom att erbjuda 

dem något annat? 

 

• FRAM-kursen är inte den enda kursen som Solstahälsan erbjuder. Hur har det gått för 

deltagarna i till exempel sluta-röka-kursen? 

 

• De flesta av städerskorna var lite äldre och faktiskt inte en enda i vår undersökning var 

under 35. Kommer rekryteringen kunna ske tillräckligt snabbt eller får de anställda 

ännu mer pressade scheman? 

 

• Behovet av uppmärksamhet från chefer är väldigt stort. Det är något som skulle kunna 

undersökas vidare.  

 

 

 

 

 
 

39



8 Källförteckning 
Abrahamsson, B. & Andersen, J. (2000) Organisation -  att beskriva och förstå 

organisationer, Malmö: Liber ekonomi. 

 

Andersson, G., Johrén, A. & Malmgren, S. (2004) Effektiv friskvård, lönsammare företag, 

Stockholm: Prevent. 

 

Arbetsmiljöupplysningen (2007a) Unikt projekt ska ge förutsättningar för en hälsosam 

ledarskapsroll [Elektroniskt] Stockholm: Arbetsmiljöupplysningen. Tillgänglig: 

http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/AFATemplates/Page____10806.aspx (2007-05-03)   

 

Arbetsmiljöupplysningen (2007b) Det lönar sig att satsa på personalen [Elektroniskt] 

Stockholm: Arbetsmiljöupplysningen. Tillgänglig: 

http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/AFATemplates/Page____10771.aspx (2007-05-03)   

 

Bryman, A. & Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö: Liber. 

 

Cronsell, N., Engvall, J. & Karlsson, P. (2005) Hälsoarbete och hälsobokslut: en handbok för 

arbetsgivare, Näsviken: Björn Lundén information.  

 

Darmer, P. & Freytag, Per V. (1995) Företagsekonomisk undersökningsmetodik, Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Ekelöf, M. (1972) Rapport från en skurhink, Stockholm: Rabén och Sjögren.  

 

Grönmo, S. (1996) Metoder i samhällsvetenskap, Malmö: Liber. 

 

Jacobsen, D. (2002) Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen, Lund: Studentlitteratur.  

 

Johnsson, J., Lugn, A. & Rexed, B. (2003) Långtidsfrisk: så skapas hälsa, effektivitet och 

lönsamhet, Stockholm: Ekerlid.  

 

 
 

40



Material från Solstahälsan (2007) En stark resurs för ett bra arbetsliv. Solstahälsan AB 

 

Material från Solstahälsan (2005) FRAM-kurs – Ett ”lyft” för både kropp och själ. 

Solstahälsan AB 

 

Material från teknik- och fastighetsförvaltningen (2007a) Vi bygger och sköter Karlstad. 

Ansvarig utgivare: Lena Gullander  

 

Material från teknik- och fastighetsförvaltningen (2007b) Teknik- och 

fastighetsförvaltningens organisation. Ansvarig utgivare: Lena Gullander 

 

SFS 1962:381 Lag om allmän försäkring 

 

SFS 1977:480 Semesterlag 

 

SFS 2000:980 Socialavgiftslag 

 

Skatteverket (2005) SKV:M 2005:28 Skatteverkets information om vissa förmåner att 

tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 

2006 samt vid 2007 års taxering.  

 

Socialstyrelsen (2006) Arbetsorsakade besvär 2006. [Elektroniskt] Socialstyrelsen. 

Tillgänglig: http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/E8B505A3-047B-484C-95F8-

0BC5BE59F0BA/7226/200713115_rev1.pdf (2007-05-05) 

 

Starrin, B. & Svensson, P-G. (1994) Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Statens folkhälsoinstitut (2006) [Elektroniskt] Statens folkhälsoinstitut. Tillgänglig:  

http://www.fhi.se/upload/ar2006/Rapporter/r200605Recept0605.pdf (2007-05-05) 

 

 

 

 

 
 

41



Bilaga 1 Intervjumall 

Intervju med Ulla Nilsson på Solstahälsan 

Beskriv Solstahälsans organisation? 

Hur fungerar en företagshälsovård? 

Förhållandet mellan Clarahälsan och Solstahälsan? 

När började ni med FRAM-kursen? 

Hur många har gått FRAM-kursen? 

Hur länge pågår FRAM-kursen? 

Vilka delar tar Ni upp i FRAM-kursen? 

Vilka övriga kurser finns på Solstahälsan? 

Vad erbjuder Solstahälsans som inte Haga motion erbjuder? 

Intervju med Inger Sandström på Teknik- och 

fastighetsförvaltningen 

Hur fungerar Teknik- och fastighetsförvaltningen och vad arbetar ni med? 

Beskriv organisationen? 

Hur många anställda har ni på städavdelningen? 

Hur många av dem har gått Solstahälsans FRAM-kurs? 

Hur fungerar samarbetet mellan Karlstad kommun och Solstahälsan? 

Vad erbjuder ni för andra förmåner till förvaltningens anställda? 

Vilka får gå FRAM-kursen? 

Tycker Ni att det har skett någon förändring från då Ni började med FRAM-kursen? 

Är alla intresserade att gå FRAM-kursen som Ni erbjuder förmånen? 

Intervju med Anna-Lena Lindgren på Teknik- och 

fastighetsförvaltningen 

Vad tjänar en städare i genomsnitt i månadslön? Semesterersättning? Sociala avgifter? 

Hur mycket per anställd är gemensamma kostnader så som lokal, material. 

Vad betalar ni för en korttidssjukskriven? 

Vad betalar ni för en långtidssjukskriven? 

Hur mycket pengar lägger ni på friskvård per anställd varje månad? 
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Bilaga 2 Enkätundersökning 
 
           
 
 
 Hej 
 
 
 
Vi är två studenter som läser ekonomi vid Karlstads universitet. Vi skriver vår c-uppsats nu i 
vår och skulle behöva er hjälp.  
 
 
 
Vi är intresserade av den FRAM-kurs som företagshälsovården Solstahälsan erbjuder 
anställda i Karlstad kommun. Eftersom ni är en av dem som har gått kursen skulle vi vilja att 
ni svarade på ett frågeformulär. Frågeformuläret behandlar frågor så som motionsvanor, 
arbetsmiljö och inte minst vad FRAM-kursen gav er. Det är 35 frågor som tar 10-15 min att 
besvara. 
 
 
 
Den här undersökningen gör vi tillsammans med Ulla Nilsson på Solstahälsan och Inger 
Sandström på teknik- och fastighetsförvaltningen. Enkäten skickas ut av Inger Sandström och 
skickas sedan tillbaka till henne så vi tar inte del av era personuppgifter.  
 
 
 
Returnera formuläret i det bifogade kuvertet till Inger Sandström senast 11 maj.  
 
 
 
Vid frågor och funderingar, kontakta Elin Backström 0735-394990 eller Yvonne Gustafsson 
0739-197325. 
 
 
 
Tack på förhand 
 
Elin och Yvonne 
   
  
  
 

    
 

1  Kön  
Kvinna    
Man 

  
  
 

    
 

  

2  Ålder  
-25 

26-35  

36-45 
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46-55 

56+ 
  

  
 

    
 

3  Hur många procent arbetar du för 
närvarande?  

    
  

  
 

    
 

4  Hur många procent arbetar du 
normalt?  

    
  

  
 

    
 

5  Hur länge har du arbetat på din 
nuvarande arbetsplats?  

    
  

  
 

    
 

6  Har du haft någon sjukdag under 
de senaste 2 åren?  Ja    

Nej 
  

  
 

    
 

7  Vad innebär friskvård för dig?  

   

 
  

  
 

    
 

8  Vad innebär hälsa för dig?  

   

 
  

  
 

    
 

9  Hur upplever du din fysiska 
arbetsbelastning?  Mycket tung 

Tung    
Lätt 

Mycket lätt 
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10  Anser du att dina chefer har 
bidragit till att frisknärvaron ökat 
på din arbetsplats?  

Ja  
Nej 

  
  
 

    
 

11  Om ja, på vilket sätt?  

   

 
  

  
 

    
 

  Ditt liv innan FRAM-kursen  
  Frågorna i den här delen är till för att vi ska få en uppfattning om hur din situation såg ut innan du gick 

FRAM-kursen på Solstahälsan. Försök att minnas hur du upplevde det tiden innan kursen. 
  

  

  
 

    
 

12  Vilket år deltog du i FRAM-kursen?     
  

  
 

    
 

13  Hur många gånger i månaden 
motionerade du innan du gick 
kursen? (minst 30 min)  

0-1 gång/månad 

2-4 gånger/månad 
   5-8 gånger/månad 

9-12 gånger/månad 

mer än 12 gånger/månad 
  

  
 

    
 

14  Vilken typ av motion utövade du? 

   

 
  

  
 

    
 

15  Hur ofta led du av några fysiska 
besvär? (exv ryggont)  Aldrig 

Sällan 
   Ibland 

Ofta 

Alltid 
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16  Vid besvär, vilken typ?      
  

  
 

    
 

17  Hur ofta led du av några psykiska 
besvär? (exv nedstämdhet)  Aldrig 

Sällan 
   Ibland 

Ofta 

Alltid 
  

  
 

    
 

18  Vid besvär, vilken typ?      
  

  
 

    
 

19  Utnyttjade du subventionerade 
träningskort?  Ja    

Nej 
  

  
 

    
 

20  Om nej, varför inte?  

   

 
  

  
 

    
 

  Ditt liv efter FRAM-kursen    
Nu vill vi istället veta hur du mår idag.  
    

  
 

    
 

21  Hur många gånger i månaden 
motionerar du? (minst 30 min)  0-1 gång/månad 

2-4 gånger/månad 
   5-8 gånger/månad 

9-12 gånger/månad 

mer än 12 gånger/månad 
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22  Vilken typ av motion utövar du?  

 

 
  

  
 

    
 

23  Hur ofta lider du av några fysiska 
besvär? (exv ryggont)  Aldrig 

Sällan 
   Ibland 

Ofta 

Alltid 
  

  
 

    
 

24  Vid besvär, vilken typ?      
  

  
 

    
 

25  Lider du av några psykiska 
besvär? (exv nedstämdhet)  Aldrig 

Sällan 
   Ibland 

Ofta 

Alltid 
  

  
 

    
 

26  Vid besvär, vilken typ?      
  

  
 

    
 

27  Utnyttjar du friskvårdstimmen? 
(1h/vecka betald motion)  Ja    

Nej 
  

  
 

    
 

28  Om nej, varför inte?  
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29  Utnyttjar du subventionerade 
träningskort?  Ja  

Nej 
  

  
 

    
 

30  Om nej, varför inte?  

   

 
  

  
 

    
 

31  Om du svarat nej på frågorna 27 
och/eller 29, vad skulle kunna få 
dig att utnyttja förmånerna?  

   

 
  

  
 

    
 

32  Hur väl stämmer påståenderna in på dig?  
  Stämmmer helt Stämmer delvis Stämmer dåligt Vet inte 

Jag har genom kursen lärt mig att 
hantera stress bättre.       
Jag har genom kursen lärt mig att   arbeta mer ergonomiskt.     
Jag har genom kursen fått mer 
motivation till att ta hand om min     kropp bättre.  

  
 

    
 

33  Vad var det bästa med kursen? 
Rangordna följande påståenden 1-
5 där 1 stämmer bäst överens med 
din uppfattning.  

Jag fick lära mig mycket om hälsa som jag inte visste 
innan.  

Jag fick komma bort från arbetet och ta hand om mig 
själv. 

   
Att min chef uppmärksammade mig genom att låta mig 

gå kursen. 

Att jag fick motivation till att förbättra min hälsa. 

Att få umgås med människor utanför arbetet. 
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34  Vad var mindre bra med kursen?  

 

 
  

  
 

    
 

35  Är du intresserad av att gå fler 
kurser på Solstahälsan?  Ja    

Nej 
  

  
 

    
 

  Tack för din medverkan!    
 
    

  
 Sida:  1  
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Bilaga 3 Datamaterial från enkätundersökningen 
Kön?    Ålder? 

Kön

24

0

Kvinna Man

  Ålder

0 0

5

11

7

1

-25 26-35 36-45 46-55 56+ Ej
svarat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur många procent arbetar   Hur många procent arbetar 
du för närvarande?    du normalt? 

Arbetstid

0 0 0
1

23

0-20 20-40 40-60 60-80 80-100
%

Arbetstid

2
0

4

1

17

0-20 20-40 40-60 60-80 80-100

%

  
 
 

 

 

 

 

 
Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

 
Anställningsår

4

3

4

7

1

5

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30

År
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Har du haft någon sjukdag under   Hur upplever du din  
de senaste 2 åren?    fysiska arbetsbelastning? 

Deltagarår

0 0

1

5

8

3

1

3 3

1999 2000 2001 2002 2003 2004 20,05 20,06 Vet ej

Långtidsfrisk

22

2

0

5

10

15

20

25

Ja Nej

 
Arbetsbelstning

1

15

8

0

Mycket tung Tung Lätt Mycket lätt

 
 
 

 

 

 

 
 
Anser du att dina chefer har bidragit till att   Vilket år deltog du i  
frisknärvaron ökat på din arbetsplats?   FRAM-kursen? 

 Bidragit till frisknärvaro

16

8

Ja Nej

 

   
  

 

 

 

 
Hur många gånger i månaden motionerade du innan du gick kursen? 

Motion

3

5

7

3

6

0-1 2-4 5-8 9-12 12+

ggr/månad

  
 
 

 
 

51



Hur ofta led du av några  Hur ofta led du av några 
fysiska besvär?   psykiska besvär?  

Fysiska besvär innan kurs

3 3

11

5

2

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

Psykiska besvär innan kurs

11

4

5

4

0

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

     

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Utnyttjade du subventionerade   Hur många gånger i månaden  
träningskort?    motionerar du? 
 

Subventionerade träningskort

5

19

Ja Nej

 Motion idag

1

2

6

5

10

0-1 2-4 5-8 9-12 12+

ggr/månad

 

 

 

 

 
 
 
 

Hur ofta lider du av några fysiska besvär? 
 
 Fysiska besvär idag

5

6 6

4

3

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid
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Lider du av några psykiska besvär?  Utnyttjar du friskvårdstimmen? 

Psykiska besvär idag

13

7

3

1

0

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

 
Friskvårdstimme

13

11

Ja Nej

 
 

 
 
 
 

 

 

 
Utnyttjar du subventionerade   Hur väl stämmer påståendena  
träningskort?     in på dig? 

Subventionerade träningskort

5

19

Ja Nej

 
Jag har genom kursen fått mer motivation till att ta 

hand om min kropp bättre.

10

14

0 0

Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer dåligt Vet ej

 
 
 

 

 

 

 

 

Jag har genom kursen lärt mig att arbeta 
mer ergonomiskt.

7

14

1
2

Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer dåligt Vet ej

 
Jag har genom kursen lärt mig att 

hantera stress bättre.

9

13

2

Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer dåligt Vet ej
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Vad var det bästa med kursen? (rangordna följande påståenden 1- 5 där 1 
stämmer bäst överens med din uppfattning). Diagrammet är gjort på 
totalsumman så ju lägre stapel, desto bättre stämmer det överens med 
respondenternas uppfattning. 
 

Rangordning

73

44

61 63 66

Lä
ra 

mig nya
 sa

ke
r o

m hä
lsa

Kom
ma b

ort
 frå

n a
rbe

tet

Uppm
ärk

sa
mmad

es
 av

 m
in 

ch
ef

Moti
va

tio
n t

ill a
tt f

örb
ättra

 hä
lsa

n

Umgå
s

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Är du intresserad av att gå fler kurser på Solstahälsan? 
 
 Intresserad av fler kurser

22

2

Ja Nej
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