
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Frisk med friskvård?  
 
 

- en kvantitativ och kvalitativ undersökning med 
lärare och ledningen på två gymnasieskolor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oscar Axelsson 
LudvigWebrink 

 
 
 
 
 
 
 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 
Examensarbete: 53: 2008 

Lärarprogrammet: 2004-2009 
Seminariehandledare: Åsa Liljeqvist 

Examinator: Jane Meckbach 
 



 1

Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka två skolors friskvårdsarbete, samt om det är möjligt att jämföra 

personalens upplevda hälsa med ledningens syn på personalens hälsa. 

För att ta reda på detta syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 

• På vilket sätt jobbar skolorna med friskvård? 

• Vad har skolorna för mål med friskvårdsarbetet? 

• Hur ser ledningen på personalens upplevda hälsa? 

• Hur ofta deltar personalen i friskvårdsarbetet? 

• Hur upplever personalen sin hälsa? 

• Hur upplever personalen skolans friskvårdsarbete? 

Metod 

Vi har valt att använda oss av både en kvalitativ och en kvantitativ undersökning i vårt 

examensarbete. Anledningen till att vi valt att använda oss av både intervjuer och enkäter är 

att vi dels vill få en djupare förståelse för ledningens syn på friskvården, samt en bredare syn 

på personalens upplevda hälsa och deras inställning till skolans friskvård. Vi intervjuade två 

biträdande rektorer och delade totalt ut 143 enkäter på de båda skolorna och vi fick en 

svarsfrekvens på 48.9 procent dvs. 70 stycken enkäter. 

Resultat 

Det resultatet visade var att skolorna erbjuder friskvårdsaktiviteter och en friskvårdstimme 

varje vecka men det är endast ett fåtal som utnyttjar respektive deltar i dessa möjligheter.  

Personalens upplevda hälsa var generellt god, förutom att det var höga siffror som visade att 

många hade långvarig värk i såväl axlar som nacke/rygg. Merparten av personalen på skolan 

tyckte inte att ledningen gjorde tillräckligt för att främja personalens hälsa.   

Slutsats 

Efter att ha studerat både ledningens och personalens syn samt förkovrat oss i olika studier 

och litteratur så har vi förstått att friskvårdsarbetet är komplicerat. För skolorna gäller det inte 

bara att satsa på friskvård, man måste också göra rätt satsningar som tilltalar personalen. Det 

är möjligt att vår undersökning skulle te sig annorlunda om vi gjorde den ett år framåt i tiden 

då den ena skolan nyligen hade startat sin satsning på friskvårdsarbetet. 
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1. Inledning och bakgrund 
 

1.2 Introduktion 
 

”Skolan är Sveriges största arbetsplats. Där finns 235 000 anställda och 1,4 miljoner elever 
och alla anställda och elever har rätt till en bra arbetsmiljö.”1 
 

Uppsatsen genomförs för att ta reda på hur synen på friskvårdsarbetet ser ut på två skolor i 

Stockholmstrakten och ta reda på hur ledningens syn på personalens upplevda hälsa är, samt 

att ta reda på personalens upplevda hälsa. Eftersom att vi studerar till både idrottslärare och 

hälsopedagoger är detta ett ämne som vi allra högsta grad brinner för. Det kommer att bli 

intressant för oss att se hur man arbetar med hälsofrågor inom skolan och om möjligt försöka 

jämföra det med personalens upplevda hälsa. Det kan därför bli intressant för skolledningar i 

allmänhet att se utfallet av denna uppsats. Om det visar sig vara så att ledningens syn på 

personalens hälsa inte är densamma som personalens upplevda hälsa är, finns det eventuellt 

anledning för skolledningar att se över sitt friskvårdsarbete.  

 
1.3 Bakgrund 
  
I rapporten ”Fysisk aktivitet - för nytta och nöje”, går det att läsa att regelbunden fysisk 

aktivitet motverkar uppkomsten av en rad olika sjukdomar.2 Vidare tar rapporten upp att 

”fysisk inaktivitet är en av de viktigaste bakomliggande faktorerna för vuxnas och äldres 

sjuklighet och för tidig död”.3 En annan viktig aspekt som denna rapport tar upp är att den 

psykiska ohälsa, såsom oro, ängslan och ångest, är en av de väsentligaste folksjukdomarna, 

och med hjälp av bl.a. fysisk aktivitet stärks självkänslan och självförtroendet.4   

 

I en rapport från arbetsmiljöverket skriver Mia Wessleus om arbetsmiljön och huruvida den är 

lönsam. Där ställer hon sig frågan, varför man inte kan ha en arbetsplats där personalen mår 

bra? Hon skriver att arbetsledare har fokus på den egna verksamheten och därmed prioriterar 

de inte arbetsmiljö- eller hälsofrågor. De saknar även rätt kunskap när det gäller 

arbetsmiljöfrågor, och anser att dessa är kostsamma och komplicerade.  En sjukskrivning 

kostar mycket både för arbetsgivaren och för personen själv i fråga. Det är inte bara det 

ekonomiska för företaget som innebär problem, för den drabbade är det även ansträngande 

 
1Arbetsmiljöverket, <http://www.av.se/teman/skolan/index.aspx> Skolan, (Acc.2008-11-06) 

2 Björn Ekblom, Per-Olof Åstrand, Fysisk aktivitet - för nytta och nöje, (Stockholm: Folkhälsoinstitutet, 1998), s. 
77. 
3 Ibid., s. 77. 
4 Ibid., s. 24. 
 

http://www.av.se/teman/skolan/index.aspx
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både psykologiskt och ur ett socialt perspektiv. Att friskvård lönar sig är något som företaget 

Stora Enso Fors är ett bra exempel på. Företaget arbetar mycket med friskvård inom 

arbetsmiljö och hälsofrågor. Enligt företaget så får de tillbaka fem kronor för varje krona de 

har satsat i friskvårdaktiviteter. Malin Josephson som arbetar på Karolinska institutet har dock 

inte funnit några samband mellan friskvårdande aktiviteter och minskade 

sjukskrivningsnivåer. De anställda upplevde dock att de både kände sig piggare och friskare. 

Detta är positivt men visar dock inte att friskvårdssatsningar är en säker investering.5  

I rapporten kan man också läsa att chefens attityd till de anställda och att ledarskapet har en 

betydelse för personalens hälsa. Att veta vad man ska göra på arbetsplatsen/företaget är 

viktigt innan det bestäms vilka åtgärder som ska göras. Att jobba systematiskt är en 

självklarhet för att lyckas med förbättringsarbete.6 En arbetsgivare kan ge sina anställda rätt 

till att få motionera på arbetstid. Hos statligt anställda så uppger 40 procent att den här 

förmånen finns och att de utnyttjar den. Samma siffra på arbetarsidan är att 20 procent har 

chansen till denna förmån och bara hälften utav dem använder sig av den.7 

 

I en artikel i tidningen Arbetsliv kan man läsa att det gäller att hitta de på arbetsplatsen som 

verkligen behöver friskvården, och att satsningen är väl genomarbetad. På senare år har det 

blivit mer frekvent med organisationer, myndigheter och företag som använder sig av 

friskvård till personalen. Friskvården kan leda till högre effektivitet, lägre sjukfrånvaro och 

mindre anställda som slås ut från arbetslivet.8 

 

Friskvårdssatsningar som är mindre bra, kan vara träningsanläggningar på arbetsplatsen eller 

gratis gymkort. Detta når ofta de som redan är frälsta och inte de som verkligen behöver 

friskvården säger Anders Johrén på Nyckeltalsinstitutet. Friskvård är ett ord i tiden där det 

idag finns ett stort utbud av olika aktiviteter som poweryoga, stresshantering rökavvänjning 

m.m. Johrén anser att motion eller fysisk aktivitet ska finnas med i en friskvårdssatsning. Han 

tar en 30 minuters promenad på lunchen som exempel, då kan man få med de anställda som 

inte är intresserade av gym, simning eller löpning. Enligt Johrén ska inte frågan ställas vad det 

kostar utan vad det ska ge för att vara lönsamt, t.ex. kan vi pressa ned sjukfrånvaron eller hur 

många kan vi förhindra från att bli utslagna.  

 
5Arbetsmiljöverket,< http://www.av.se/teman/sam/lonsamhet>, Mia Wessleus, Är SAM lönsamt?, Rapport från 
Arbetsmiljöverket, CTO, 2005 (Acc. 2008-10-27). 
6 Ibid.  
7Arbetsmiljöupplysningen, <http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/AFATemplates/Page____12059.aspx>, 
Malin Drougge,  Arbetsmiljöupplysningen, Många saknar friskvårdstimmar, 2007-10-09  (Acc. 2008-10-25). 
8 Prevent, <http://www.prevent.se/arbetsliv/artiklar/artikel.asp?id=2210>, Krister Zeidler, Rätt friskvård lönar 
sig, Tidningen Arbetsliv 2005-05-10 (Acc. 2008-10-24). 
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Johrén tror dock att det viktigaste är ledarskapet, med gott ledarskap kan du påverka 

arbetsmiljö utvecklingsmöjligheter och även få delaktighet.9  

 

Boken Effektiv friskvård- lönsammare företag tar upp att förutsättningen för att 

friskvårdsarbetet ska ge någonting är att den riktar in sig till den personal som behöver den 

och att dessa individer deltar i satsningarna.10  Som vi redan vet är det viktigt med daglig 

fysisk aktivitet.11 De svenska rekommendationerna gällande den fysiska aktiviteten är 30 min 

daglig fysisk aktivitet på minst måttlig nivå. Bland yngre vuxna är det ungefär sju av tio och 

bland vuxna över 30 år är det runt sex av tio som är tillräckligt aktiva i Sverige. I och med 

samhällsutvecklingen har den fysiska aktivitetens arena förflyttats från vardagen till fritiden. 

Om man bortser från cykling och promenader så sker den fysiska aktiviteten idag oftast vid 

särskilda tidpunkter, lokaler eller arrangemang. I dagens samhälle lever vi ett mer 

stillasittande liv med brist på fysisk aktivitet. Datoranvändandet och bilanvändandet har ökat, 

detta samtidigt som arbetsuppgifterna inte är lika krävande som förr i tiden.12    

 

Utvecklingen av hälsofrämjande program är en populär trend bland företag i Amerika. 

Arbetsplatser är ansedda att ha en stor potential för hälsofrämjande och utbildning då arbetare 

spenderar mer 30 procent av deras vakna tid på arbetet. Chefer är attraherade av fördelarna 

som hälsofrämjande program på arbetsplatser skapar. Detta innefattar förbättrad hälsa och 

form. Det sänker de medicinska kostnaderna samt sjukkostnaderna. Det minskar även 

frånvaro och ökar tillfredställandet på arbetsplatsen.13 

 

Utifrån denna bakgrund som vi har presenterat finns det mycket att vinna på att använda sig 

av friskvård och fysisk aktivitet. Men det är heller inte helt okomplicerat med friskvård. Det 

är en stor utmaning för arbetsplatser att få med alla i friskvårdsarbetet, många gånger är det de 

som redan är intresserade av fysisk aktivitet som utnyttjar friskvården. Det ska därför bli 

intressant att se hur friskvårdsarbetet ser ut på de skolor vi ska undersöka.    

 

 
9 Zeidler, 2005. 
10 Gunnar Andersson, Anders Johrén, Sture Malmgren, Effektiv friskvård - lönsammare företag, Stockholm, 
Prevent, 2004, s. 15. 
11 Ekblom, Åstrand, 1998. 
12 Statens folkhälsoinstitut, <http://www.fhi.se/upload/FaR/Fysisk%20aktivitet%20&%20folkhälsa.pdf>, 
Liselotte Schäfer Elinder, Johan Faskunger, Fysisk aktivitet och folkhälsa, 2008-11-21.  
13 Marcia Pencak, “Workplace health promotion programs, An overview”, The Nursing Clinics of North 
America, (Chicago, Illinois, 1991:1), pp. 233-240. 
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1.3 Forskningsläge 
 
Nedan presenteras forskning som vi har tagit del av. Det är blandade studier men alla har stor 

relevans till vår studie. Man kan se en trend att i de artiklar vi har hittat så pekar de flesta på 

att fysisk aktivitet och hälsofrämjande åtgärder ger olika positiva effekter på individen.  

 

I en annan artikel har två grupper använts och syftet med studien var att undersöka relationen 

mellan graden av fysisk aktivitet och efterföljande risk för att få migrän och huvudvärk. I den 

inledande delen av studien deltog den ena gruppen, som bestod av 22397 personer som 

troligtvis inte hade huvudvärk. Dessa skulle svara på olika frågor angående fysisk aktivitet. 

Som uppföljning fick deltagarna svara på en enkät kopplat till huvudvärk. Den andra gruppen 

som bestod av 46648 personer svarade även de på frågor gällande huvudvärk och fysisk 

aktivitet. I denna grupp hade deltagarna huvudvärk till skillnad från den första gruppen . 

Huvudvärk är ett allmänt hälsoproblem som både skapar sociala kostnader och lidande för 

individen. Globalt lider 11-13 procent av den vuxna populationen av aktiv migrän och de 

flesta rapporterar negativa konsekvenser på fritidsaktivteter, familjeliv och arbetsförmåga. 

Regelbunden fysisk aktivitet föreslås som en metod för att klara av migränen. Detta ska hjälpa 

mot både frekvent och intensiv samt varaktigheten av migränattackerna. I båda grupperna 

kunde man urskilja att förekomsten av låg fysisk aktivitet hade ett linjärt samband med ökad 

frekvens av huvudvärk. Ett andra resultat av studien indikerade att fysisk inaktivitet var 

kopplat till huvudvärk 11 år efter studiens start då man följde upp deltagarna. Vidare i studien 

var en låg nivå av fysisk aktivitet genomgående kopplat till en högre grad av migrän och 

huvudvärk. Slutsatsen som författarna kom fram till var följande. Total inaktivitet hos 

gruppen som inte hade huvudvärk visade sig vara en riskfaktor för icke-migrän huvudvärk. 

Vidare kom de fram till att individer med migrän och icke-migrän huvudvärk är mindre 

fysiskt aktiva än personer som inte har huvudvärk.14 

 

Ytterligare en artikel som har gjorts angående fysisk aktivitet är en studie som är gjord på 

1742 anställda där de har skett en uppföljning tre år efter studien. Huvudsyftet med denna 

studie var att bestämma riskfaktorer för skelettmuskelproblem, med fokus på ländryggen, 

nacke samt axlar. Det var 34 företag som blev tillfrågade att välja ut personal som hade varit 

anställda på det nuvarande jobbet i minst ett år. Ett krav var även att de skulle arbeta 24 

timmar i veckan eller mer. Självständiga variabler som fanns hos deltagarna var sport och 

 
14 Emma Varkey, “Physical activity and headache: results from the Nord-Trøndelag, Health Study”, 
Cephalalgia, (Göteborg 2008:12), pp. 1292 - 1297.  
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andra fysiska aktiviteter. Data om fysisk aktivitet samlades in vid ett årligt mättillfälle med 

frågor som handlad om fysisk aktivitet. Symptom som fanns hos deltagarna var främst i 

nacke, axlar, armbåge, vrist och hand samt att de hade sjukfrånvaro pga. dessa symptom. Av 

de 1312 personer med fullständig data var det 17 procent som rapporterade symptom i nacke 

och axlar, det första året som uppföljningen gjordes på. Det andra året var det 11 procent och 

totalt på alla tre åren var det 12 procent som kände av dessa symptom. Det som framkom av 

studien var att om man utövar sporter i minst 10 månader/år minskar risken att få nack- och 

axelproblem och att man blir sjukskriven från jobbet en längre period. I artikeln står det att det 

är viktigt att ha en kontinuitet av aktiviteter under hela året. Att utöva sportaktiviteter har en 

gynnsam effekt när det gäller att motverka symptom på nacke och axlar samt att minska 

sjukfrånvaron p.g.a. dessa symptom.15  

 
Vi har hittat en artikel med syftet att studera sambandet mellan hälsofrämjande åtgärder på en 

arbetsplats och välbefinnande, arbetsförmåga, frånvaro och tidig pension. Den här artikeln är 

en del av ett större forskningsprojekt som har gjorts på olika arbetsplatser där faktorer och 

åtgärder som kan påverka arbetarnas hälsa och välbefinnande har undersökts. Artikeln är en 

review-artikel som är baserad på artiklar som är publicerade i Medline och PsycINFOs 

databaser. Totalt användes 46 studier i analysen av denna artikel. I allmänhet verkar det som 

att hälsofrämjande åtgärder ökar välbefinnandet på jobbet, det mentala välbefinnandet, 

arbetsförmågan samt att de minskar att anställda lämnar jobbet p.g.a. sjukdom. 

Det verkar också som att det mentala välbefinnandet ökar men man har dock inte sett något 

resultat på att det fysiska välbefinnandet har ökat. Det verkar som att träning ökar det 

allmänna välbefinnandet arbetskapaciteten. Däremot verkar det som att utbildning och 

psykologiska metoder inte hjälper för välbefinnandet eller sjukfrånvaron. Hälsofrämjande 

åtgärder på arbetsplatser är värdefulla för de anställdas välbefinnande och arbetsförmåga samt 

att ger det mindre förekommande sjukfrånvaro. Aktiviteterna som innehåller träning, livsstil, 

och ergonomi är potentiellt sätt effektivt.16     

 

En annan studie är gjord på lärare och handlar om hälsofrämjande program.  

Deltagarna fick ett personligt motionspass tilldelat som de följde under en 10-veckors period. 

Under första veckan fick de individuell rådgivning för att bestämma specifika mål. Veckovis 

 
15 Swenne G. van den Heuvel, “The effect of physical activity in leisure time on neck and 
upper limb symptoms”, Preventive Medicine 41, (2005), pp. 260– 267. 
16 Anne Lamminpää, Jaana Kuoppala, Päivi Husman, “Work health promotion, job well-being, and sickness 
absences-a systematic review and meta-analysis”, American College of Occupational and Environmental 
Medicine (Helsinki, 2008:50), pp. 1216-1227 
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hölls ett 50-minuters pass för deltagarna innan skoldagen började. På kvällarna hölls det 

seminarier för deltagarna. Mer än 90 procent deltog sju eller fler gånger på 

utbildningstillfällena. Utöver träningsklasser och seminarium hölls det ett övervakat 55- 

minuters träningspass en dag/vecka.  Författarna till artikeln ansåg att utvärderingen på 

hälsofrämjande program inte var tillräcklig och därför ville de med denna studie se resultaten 

av hälsofrämjande programs effekter. Ett slumpmässigt urval av 117 lärare i tre skolor med 

behandling och en kontrollskola deltog i en hälsoundersökning i början och slutet av ett lov. 

Medelåldern på lärarna var 38 år, där 73 procent var kvinnor. Lärare i de skolor som 

behandlades deltog i ett 10-veckors hälsofrämjande program. Programmet innehöll träning, 

stress- hantering och näringslära. Träningen bestod av en självadministrerad sjudagars fysisk 

aktivitet. Deltagarna fick också rapportera om hur ofta de var fysiskt aktiva med frågor om 

hur ofta/mycket de joggade, simmade och cyklade m.m. De resultat som framkom efter 

studien var att 40 procent av lärarna rapporterade att de nu tränar regelbundet. I 

självrapporterna från deltagarna i de skolor som deltog i programmet, rapporterade 44 procent 

av lärarna att deras allmänna livsstil hade förändrats till det bättre. 68 procent rapporterade att 

deras kost hade förändrats till det bättre samt att 18 procent rapporterade att de hade slutat 

röka. En jämförelse mellan skolorna före och efter perioden visade att lärare på de skolor som 

deltog i det hälsofrämjande programmet ökade sitt deltagande i träningen, förbättrade sin 

fysiska status, gick ned i vikt, sänkte blodtrycket, rapporterade ett högre allmänt 

välbefinnande och kunde hantera stress på arbetet bättre.17 

 

 

 

 

 
17 Steven N. Blair, Thomas R. Collingwood, Roger Reynolds, Mike Smith, R. Donald Hagen, Charles L. 
Sterling, “Health Promotion for Educators: Impact on Health Behaviours, Satisfaction, and General Well-being”, 
Am J Public Health 2 (1984:74), pp.147-149. 
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1.4 Begreppsförklaring 
 

För att förstå exakt vad vi menar med friskvård så kommer vi nedan att definiera det 

begreppet. Eftersom även hälsa är ett vitt och vedertaget begrepp med många definitioner 

kommer vi även att definiera det. När det gäller hälsa begreppet kommer vi att använda oss av 

WHO: s definition från 1948. Denna definition är bekant för oss sedan tidigare och är precis 

det vi syftar på när vi talar om begreppet hälsa. Vi väljer också att definiera ordet fysisk 

aktivitet då vi använder oss lite av det begreppet i uppsatsen.  

 

• Friskvård – ”samlingsbenämning på sådana åtgärder som stimulerar individen till egna 

aktiva insatser i hälsobefrämjande syfte.”18  

 

• Hälsa – ”hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, och ej blott frånvaron av sjukdom och välbefinnande.”19  

 

• Fysisk aktivitet – ”all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning”20 

 
1.5 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att undersöka två skolors friskvårdsarbete, samt om det är möjligt att jämföra 

personalens upplevda hälsa med ledningens syn på personalens hälsa. 

 

För att ta reda på detta syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 

 

• På vilket sätt jobbar skolorna med friskvård? 

• Vad har skolorna för mål med friskvårdsarbetet? 

• Hur ser ledningen på personalens upplevda hälsa? 

• Hur ofta deltar personalen i friskvårdsarbetet? 

• Hur upplever personalen sin hälsa? 

• Hur upplever personalen skolans friskvårdsarbete? 

 

 
18 Nationalencyklopedin, <http://www.ne.se/artikel/175478/175478>, Nationalencyklopedin 2008, 2008-12-16 
19 Jennie Alexandersson Medin, Hälsa och hälsofrämjande - en litteraturstudie, (Lund: Studentlitteratur, 2000) 
20 Johan Faskunger, Liselotte Schäfer Elinder, Fysisk aktivitet och folkhälsa, (Stockholm: Statens 
Folkhälsoinstitut, 2006) 
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2. Metod  
 
2.1 Datainsamlingsmetod 
  

Vi har valt att använda oss av både en kvalitativ och en kvantitativ undersökning i vårt 

examensarbete. Anledningen till att vi valt att använda oss av både intervjuer och enkäter är 

att vi dels vill få en djupare förståelse för ledningens syn på friskvården, samt en bredare syn 

på personalens upplevda hälsa och deras inställning till skolans friskvård. 

 

2.1.1 Intervju och enkät 
 

Till intervjun tog vi fram frågor (bilaga 2) som var anpassade för att svara på våra 

frågeställningar och vårt syfte. Det fanns också en tanke om att frågorna i intervjun skulle 

korrelera med frågorna i enkäten. Frågorna och svaren från intervjun utmynnade i 

enkätfrågorna tillsammans med utvalda delar från GIH´s hälsoenkät (bilaga 1).21 Vi valde att 

ta hela avsnittet om upplevd hälsa förutom sista frågan som vi kände var irrelevant. Dessutom 

valde vi ut en fråga från avsnittet om fysisk aktivitet. Dessa frågor kände vi räckte för att vi 

skulle kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar.    

 
2.1.2 Avgränsningar 
 
Av de enkätfrågor som har ställts har vi valt bort de som vi känner inte är relevanta för 

uppsatsens syfte och frågeställningar och därmed presenteras de inte i resultatet. Vi kände 

dock att vi ville ha med dessa från början för att få en bättre överblick av helheten. Dessa 

valdes som sagt sedan bort med anledning av att syftet har bearbetats under tidens gång. 

Dessutom så skulle arbetet bli alltför omfattande om alla frågor skulle vara med.  

 
2.2 Urval 
 
Vi kommer att benämna skolorna med namnen skola 1 och skola 2 för att vi ska undvika 

missförstånd och underlätta skrivprocessen. Valet av gymnasieskolor gjordes med vetskap om 

att de sedan tidigare aktivt jobbar med friskvård för personalen. Detta kände vi var en 

förutsättning för att vi skulle kunna besvara vårt syfte. På skola 1 blev vi hänvisade till 

biträdande rektorn för vår intervju detta p.g.a. tidsbrist hos rektorn. Vi fick erfara att den 

biträdande rektorn var väl insatt i friskvårdsarbetet och var duglig att svara på frågorna. 

 
21 I författarnas ägo. 
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Informationen om att skola 1 jobbade med friskvård fick vi av en studiekamrat som hade 

kontakter med skolan. Vi hade sedan tidigare anknytning till skola 2 och därför visste vi att 

även de arbetade med friskvård. De båda skolorna har omkring 200 anställda tillsammans och 

enkäten delades ut till 143 anställda. 

 

2.3 Bortfall  
 
Redan innan vi delade ut enkäterna så påpekade båda biträdande rektorerna att personalen var 

mycket trötta på att fylla i enkäter. För oss kunde detta innebära ett stort bortfall, då många i 

personalen helt enkelt valde bort att fylla i vår enkät. Det är svårt att avgöra om bortfallet får 

någon större betydelse för vår uppsats, men det finns risk i och med att vi har ett ganska stort 

bortfall. På skola 2 fick vi in 34 enkäter av 71 utdelade vilket ger en svarsfrekvens på 47.8 

procent. På Skola 1 fick vi in 36 enkäter av 72 utdelade och det ger en svarsfrekvens på 50 

procent. Vi har inte haft möjlighet att undersöka det bortfall vi har haft så vi kan inte säga 

något om den gruppen. Detta kan göra att resultatet blir skevt och det är vi medvetna om.  

 
2.4 Procedur 
 
Vi tog kontakt med de två skolorna som vi hade tänkt göra vår studie på via mail, därefter 

ringde vi och försökte boka tid med rektorerna eftersom de är ytterst ansvariga för 

friskvårdsarbetet på skolorna. När vi inte fick tag på rektorerna lämnade vi meddelanden på 

respektive telefonsvarare där vi bad dem ta kontakt med oss. Vi prövade att ringa igen, då vi 

inte fick kontakt med dem. Efter ett tag fick vi kontakt med skola 1:s rektor, varav han 

hänvisade till skolans biträdande rektor. På skola 2 fick vi inget svar via telefon så vi besökte 

skolan och kontaktade rektorn på plats, där intervjutid bokades. Innan intervjuerna 

genomfördes gjordes två pilotstudier för att förbättra kvalitén på intervjuerna. 

Pilotintervjuerna gjordes på utbildade lärare och gjordes i respektive lärares skola. Dessa tog 

ca. 20 min att genomföra.    

 

På skola 2 genomfördes intervjun med den biträdande rektorn. Hon var väl insatt i 

friskvårdsarbetet på skolan och intervjun ägde rum i hennes arbetsrum. Vi fick godkännande 

om att använda oss av diktafon och intervjun varade i ca: 40 min. Även på skola 1 så 

intervjuades den biträdande rektorn som också hade kunskaper om friskvårdsarbetet på 

skolan. På skola 1 satt även skolans rektor med i början för att svara på eventuella frågor som 

inte den biträdande rektorn kunde svara på. Intervjun utfördes i biträdande rektorns arbetsrum.  

Diktafon användes och alla frågor besvarades, intervjun varade i ca: 45 min. För att 
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säkerställa att de forskningsetiska kraven följdes, påpekade vi innan intervjuns början att 

intervjun behandlades konfidentiellt och var frivillig, samt att respondenten kunde avbryta 

intervjun om respondenten så ville.   

 

Enkäterna konstruerades efter att vi var färdiga med intervjuerna. Då kunde vi komplettera de 

frågor som vi tagit från GIH:s hälsoenkät med våra egna frågor. Enkäterna testades på tre 

lärarstudenter från GIH för att säkerställa att inga missförstånd skulle uppstå samt att frågorna 

skulle vara relevanta i förhållande till syftet och frågeställningarna. Vi gjorde därefter också 

några ändringar i enkäten efter synpunkter från studenterna. På skolorna kom vi överens med 

de biträdande rektorerna att de skulle hjälpa oss med utdelning av enkäterna. Egentligen ville 

vi själva dela ut enkäterna till lärarna men enligt de biträdande rektorerna var detta inte 

genomförbart. På grund av stress och mycket att göra bland lärarna så ansåg vi att vi var 

tvungna att låta de biträdande rektorerna dela ut våra enkäter till skolornas lärare. På skola 1 

delade den biträdande rektorn ut enkäterna på någon form av arbetsplatsmöte. På det mötet 

deltog 72 lärare varvid alla fick en varsin enkät. När vi två dagar senare hämtade enkäterna 

visade det sig att hälften hade besvarat och lämnat tillbaka enkäten till den biträdande rektorn. 

På skola 2 delade den biträdande rektorn ut enkäterna till respektive arbetslag på en 

arbetsplatsträff. När vi ett par dagar senare skulle hämta in enkäterna på skolan så ringde den 

biträdande rektorn och talade om att de behövde några extra dagar på sig för att besvara 

enkäterna. Några dagar senare gick vi till skolan för att åter igen hämta in enkäterna och då 

fick 23 stycken. Enkäterna hämtades in på receptionen på respektive skolan där den 

biträdande rektorn hade lagt dem. Då vi var missnöjda med antalet enkäter tog vi kontakt med 

den biträdande rektorn, som då mailade ut en påminnelse till lärarna på skolan. Efter detta 

tilltag så kunde vi två dagar senare besöka skolan igen och då få ytterliggare tio enkäter. 

Totalt fick vi in 70 stycken enkäter, av de 143 som delades ut på de båda skolorna. För att 

uppfylla de forskningsetiska kraven så skrev i enkätens inledande text att det är frivilligt att 

delta och att enkäten är helt konfidentiell. Vid eventuella frågor hade de möjlighet att ta 

kontakt med oss via mobil eller mail. 

 
2.5 Reliabilitet och validitet 
  

Vi anser att vi arbetat för att reliabiliteten ska vara god. Pilotstudier har gjorts på intervjuerna 

och även på enkäterna. I intervjun ställde vi klargörande frågor och som vi förstod det, och på 

detta sätt skedde inga missförstånd och vi fick klara och raka svar. Informanterna i intervjun 

har fått läsa det vi skrev ut i intervjuerna för att säkerställa att det som sagts stämmer överens 
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med deras bild. Vi har även tagit hänsyn till de etiska aspekterna då både intervjuerna och 

enkäterna har varit konfidentiella för de som har deltagit .  

 

Syftet med vår uppsats var att undersöka två skolors friskvårdsarbete. Samt om det är möjligt 

jämföra personalens upplevda hälsa med ledningens syn på friskvårdsarbetet. Vi anser att vi 

har gjort det vi kan för att validiteten ska vara bra. Då vi dels använde oss av en kvalitativ 

undersökning samt en kvantitativ undersökning. Genom att intervjua två biträdande rektorer 

så anser vi att vi fick en grundläggande syn på skolans och ledningens friskvårdsarbete. 

Genom att också använda oss av en enkät kunde vi på ett bra sätt få svar på våra 

frågeställningar angående personalen. Men de resultat som framkommer kan inte mätas med 

andra gymnasieskolor, utan bara hur det ser ut på dessa två skolor. Enkäterna och intervjuerna 

besvarar såväl syfte som frågeställningar.  

 

En nackdel med vår metod är att vi inte kunde närvara vid utdelningen av våra enkäter till 

lärarna. Möjligheten att svara på eventuella frågor som kanske uppkom vid ifyllandet 

försvann och dessutom ser vi en risk i att personalen kanske blev påverkad av den i ledningen 

som delade ut enkäterna. Trots att de biträdande rektorerna hade fått instruktioner angående 

enkäten utifall frågor skulle uppkomma. Enkäten behandlar upplevd hälsa, vilket gör att vi är 

beroende av att lärarna svarar ärligt då vi inte kan kontrollera om deras svar stämmer. De 

kanske skattar sin fysiska och psykiska hälsa högre än vad den är för att man inte vill känna 

sig dålig. Biträdande rektorn kanske vill framställa sin skola från dess bästa sida och därmed 

överdriver skolans friskvårdsarbete i intervjun. Vi har ett stort bortfall vilket påverkar såväl 

reliabiliteten och validiteten som kan leda till att vi får ett missvisande svar. Resultatet hade 

kanske sett annorlunda ut om vi hade fått en högre svarsfrekvens.  

 
2.6 Databearbetning 
 
Svaren från enkäterna behandlades i statistikprogrammet SPSS. Med hjälp av programmet 

kunde vi skapa tabeller som vi senare kunde redigera och lägga till i uppsatsen.
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 3. Resultat 
Nedan presenteras de resultat vi fått fram i våra intervjuer och enkäter. Den inledande delen 

kommer främst att bestå av intervjusvaren medan den efterföljande delen består till större del 

av enkätsvaren. 

 
3.1 På vilket sätt jobbar skola 1 med friskvård? 
 
Detta är en intervju med skolans biträdande rektor som vi i fortsättningen kommer att nämna 

vid namn Lisa. Det råder delade meningar om när friskvårdsarbetet på skolan startade men 

friskvårdstanken har genomsyrat verksamheten enda sedan nuvarande rektorn anställdes. Det 

har tagit fart på allvar nu när Lisa har anställts. Enligt Lisa har man arbetat aktivt med 

friskvård i fyra år. Arbetet har dock ökat i omfattning och det är mer organiserat nu.  

Alla biträdande rektorer har olika övergripande arbetsuppgifter på skolan och Lisa hade 

jobbat mycket med hälsa på sin tidigare skola, vilket hon tror var ett av skälen till denna 

anställning. 

 

Skolan jobbar på många olika sätt med friskvård enligt Lisa. Personalen har rabattkort till 

”Friskis & Svettis”, de har möjlighet att låna gå-stavar, skolan anordnar stegräknartävlingar. 

Det finns även en personalhälsovård som kan utnyttjas vid behov. Personalhälsovården är ett 

företag som är kontrakterad av utbildningsförvaltningen. Alla i personalen kan inte gå dit och 

få en hälsokontroll som det kan vara i vissa företag. Men om man är i behov av fysisk eller 

psykosocial hjälp så kan man i samtal med en biträdande rektor komma överens om tider som 

skolan då bekostar. Alla i personalen har en timme i tjänsten varje vecka där de har möjlighet 

att bedriva fysisk aktivitet, en så kallad friskvårdstimme. Hur den ska användas finns 

definierat av utbildningsförvaltningen. Lisa menar att många i personalen inte vill eller hinner 

gå från skolan för att träna, så det är viktigt att pusha dem att göra det. För att få en överblick 

av vad som görs på friskvårdstimmarna finns det ett aktivitetsschema att fylla i. Nytt för i år 

är medarbetarsamtalen, där ledningen försöker följa upp utnyttjandet av denna 

friskvårdstimme. Detta är dock ingen kontroll utan en möjlighet för ledningen att se hur de 

kan få fler utövare. Det finns ingen statistik på hur aktiva personalen är i friskvårdsarbetet, 

däremot så antecknades det vilka som utnyttjade friskvårdstimmen i de medarbetarsamtal som 

förs med personalen på skolan. Nästa år kommer statistiken kring friskvårdstimmen att följas 

upp för att se om det skett någon positiv förändring. Detta är dock det enda sätt de följer upp 

personalens deltagande i friskvårdsarbetet på. 
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Skolan anordnar två hälsoveckor per år, med bl.a. fysisk aktivitet för personalen.  

Dessa veckor finns för att kunna prova på något och förhoppningsvis få ett intresse för en 

aktivitet. Under denna vecka finns det också föreläsningar som tar upp olika aspekter 

beträffande hälsa. Skolan har tagit in en läkare tillika konsult som föreläser inför personalen. 

Under dessa veckor blir lärarna även bjudna på frukost om man går till skolans matsal med 

sin klass. Denna frukost kan annars köpas för ett subventionerat pris.  

Att frukosten också är friskvård för personalen betonar Lisa i intervjun.  

 

En fritidsledare har en step-up klass på fredagar där både personal och elever får delta.  

Det arbetas på ett alternativ till skolans step-up, som enligt Lisa ska passa männen bättre.  

Det finns även en budget för friskvården och från den budgeten har det tagits pengar för att 

köpa in ovannämnda gå-stavar. Även anmälan till vårruset betalas med budgeten.  

 

3.2 Vad har skola 1 för mål med friskvårdsarbetet? 
 

Det finns mål med friskvårdsarbetet och det är bl.a. att sänka sjukskrivningsantalen och få 

högre frisknärvaro. Lisa tror att många lärare kommer till jobbet trots att det är sjuka, detta 

kan bl.a. bero på att det kan vara svårt att informera vikarier om vad som ska göras. 

Personalen måste veta hur skolan arbetar för att de ska få en högre trivsel och ett högre 

medvetande om vad en hälsofrämjande arbetsplats är.  Det är också viktigt att alla utnyttjar 

sin friskvårdstimme, vilket de inte gör idag.  Det sätt som man mäter friskvård på är genom 

enkäter som delas ut till de anställda. Enkäten ska i framtiden ses över, så att den inte bara 

inriktar sig på den fysiska hälsan utan även på den upplevda hälsan. Den befintliga enkäten 

har används sedan 2005. Lisa vet inte om personalen har samma mål som ledningen 

beträffande friskvårdsarbetet. Hon vet heller inte hur många som är medvetna om att de har en 

möjlighet till och vad man har rätt till. 

 

Hon betonar att de jobbar efter en vision och att det nu ska börja formulera mål. När målen 

har implementerats så ska målet vara att 90 procent av såväl elever som lärare känna till att de 

arbetar på en hälsofrämjande skola. De ska dessutom kunna ange en aktivitet som är 

hälsofrämjande. Det är viktigt att syftet med en hälsofrämjande skola framgår och om ett år 

hoppas Lisa att de ska kunna mäta denna satsning. Det Lisa hoppas få tillbaka på 

investeringen i friskvårdsarbetet är det hon tidigare påpekat om att få ner sjukskrivningarna. 

Men hon påpekar också att hon vill få ner stressen och att man som personal ska känna att 

chefen är engagerad i hur jag mår. Lisa påpekar också att hon tror att vår undersökning skulle 
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se annorlunda ut om vi hade genomfört den om ett från nu. Detta då hälsoarbetet är ganska 

nystartat och inte fått så mycket tid på sig att växa.   

 
3.3 Hur ser ledningen på personalens upplevda hälsa? 
 
Lisa tror att personalen trivs på sin arbetsplats men att de upplever stress i den dagliga 

tillvaron.. En fråga som har tagits upp i ledningsgruppen är vad det är man ska göra mot 

personalens upplevda stress. Tankar kring detta finns t.ex. att det är för många möten och att 

man alltid är tillgänglig på mobilen eller att man måste svara på 70-80 mail per dag. Är detta 

rimligt är en fråga Lisa ställer sig. Hon spekulerar också kring om det är så att den personliga 

kontakten skulle kunna minska stressen då man snabbare avverkar problem som uppstår.   

Problem uppstår med att hinna med kärnverksamheten d.v.s. själva undervisningen. Lisa 

undrar vad det är som har förändrats i skolorna som gör att lärarna har så mycket mer att göra 

idag och vad är det som kan sållas bort och inte behöver göras på en arbetsplats.  

Lisa vill att friskvården på skolan ska bidra mycket till personalens hälsa, men än så länge tror 

hon inte att det är så. Dock tror hon att den generella uppfattningen bland personalen är att de 

har förstått att ledningen försöker främja friskvårdsarbetet. 

 

I november 2008 anordnades en hälsovecka där lärarna fick ta upp problem som de upplevde 

fanns på skolan. De problem som har gått att åtgärda har också blivit åtgärdade, exempel på 

detta är arbetsrum som har skapats och även ett vilorum. Beträffande den fysiska aktiviteten 

utanför skola så är uppfattningen hos Lisa att många i personalen motionerar på fritiden. Lisa 

tror dock att de som redan är aktiva med fysisk aktivitet är de som också är mest aktiva i 

skolans friskvårdsarbete. Lisa hoppas på att få igång fler lärare i framtiden. Skolan har därför 

en vecka där lärare kommer att få prova på olika aktiviteter, för att kanske hitta något som 

passar just dem. 

   

3.4 På vilket sätt jobbar skola 2 med friskvård? 
 

Även på denna skola intervjuade vi den biträdande rektorn henne kommer vi att benämna med 

namnet Lena. I texten kommer vi även att nämna en av idrottslärarna och henne kommer vi 

benämna under namnet Maria. Det var Maria som på allvar initierade friskvårdsarbetet på 

skolan och hon jobbar som idrottslärare och hälsopedagog på skolan. För fyra år sedan tyckte 

skolledningen att ett friskvårdsarbete låg i tiden och verkade vara bra, därför valde man att 

starta upp det. Eftersom Maria var väldigt inspirerande så menade Lena att detta arbete inte 

var svårt att starta upp. ”Det krävs någon driftig och engagerande person som organiserar det 
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hela.” Detta friskvårdsarbete har under tiden vuxit fram och ligger varmt om hjärtat hos Maria 

menar Lena.     

 

Skolan jobbar på flera sätt med att främja friskvårdsarbetet. I varje arbetslag finns det ett 

friskvårdsteam som formar planer på satsningar som ska göras kommande år. Detta år var det 

bl.a. att göra ett steptest som är en form av konditionstest, och efter det följde en 

träningsperiod för att därefter göra om steptestet för att se om det skett några förbättringar. En 

annan tävling som Maria skapat är tävlingen Piggelin, där personalen får antingen plus eller 

minuspoäng beroende på vad man har gjort för sin hälsa. Om man röker får man minuspoäng 

och om man motionerar får man pluspoäng. Pris delas sedan ut till de arbetslag som har 

lyckats bäst. Priset kan exempelvis vara en SPA-dag. Lena menar att en interntävling per 

termin är lagom för annars är risken stor att det blir för mycket och att personalen tröttnar. De 

träningsmöjligheter som finns för personalen är att de har två pass per vecka, där de kan träna 

efter skoltid och just för tillfället är det innebandy och pilates som erbjuds. Personalen har 

även fri tillgång till en stor idrottsanläggning i närheten av skolan. Där har personalen fri 

tillgång till de aktiviteter som de vill utöva, såsom gym, simning och olika slags motionspass. 

Detta är en jättestor satsning från skolans sida menar Lena. Vidare påpekar Lena att en del av 

personalen utnyttjar träningsmöjligheterna, medan andra inte gör det. Vissa vill träna efter 

skoltid, när de har kommit hem medan andra vill träna i anslutning till arbetet. Vissa av dem 

som inte tränar på skolan bor inte i området, utan längre bort i avlägsna kommuner. 

Personalen erbjuds också ett friskvårdsbidrag på 500 kronor per termin, där gymkort eller 

motsvarande kan köpas. Lärarna har själv anmält sig för att bli inspiratörer och det finns en 

inspiratör per arbetslag, totalt fem stycken. Friskvårdsinspiratörerna har fått en liten kurs av 

Maria som är drivande i frågan. Maria har inlagda timmar i sin tjänst för friskvården. Detta 

hade sett annorlunda ut om inte Maria hade funnits på skolan. Då hade 

friskvårdsinspiratörsgruppen och de interna tävlingarna inte funnits, utan det är Maria som har 

dragit igång det och fortsatt utveckla arbetet.  

 

Den biträdande rektorn visste inte exakt vilka resurser som användes, men om man räknar 

med den friskvårdstimme som var och en av de anställda får så handlar det om miljonbelopp. 

Utgifter för stegräknare och avgifter för personalens aktiviteter i den närbelägna sporthallen 

tillkommer också.  
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3.5 Vad har skola 2 för mål med friskvårdsarbetet? 
 

Några direkt uppsatta mål för friskvårdsarbetet finns inte, men ett mål som ledningen har är 

att få en gladare personal som helt enkelt ska må bättre. Detta ”mäts” genom de tävlingar som 

utförs. Då menar Lena att man når de i personalen som inte engagerar sig annars. ”Det blir 

som en slags social tillställning av träningen”. Skolan har ingen hälsoprofilbedömning eller 

motsvarande som mäter detta, utan det får bekostas på egen hand. Lena menar att såväl 

personal som ledning har gemensamma mål med friskvårdsarbetet. Dels vill personalen vara 

frisk och slippa sjukskrivningar, vilket även ledningen vill. Detta är för att slippa dyra 

kostnader för skolan. För att ta reda på hur många som deltar i friskvårdsarbetet finns 

medarbetarenkäter som fylls i en gång per år. Lena tror att personalen också tycker att 

friskvårdsarbetet ger något tillbaka. Anledningen till att man ska satsa mer på friskvården, 

skulle vara att få fler att utnyttja dessa resurser. Hon poängterar att det är viktigt med en 

balans och tillägger att skolan har köpt in gå-stavar som finns till förfogande. Dessa utnyttjas, 

men inte i så hög utsträckning utan det sker mest spontant.  

 
3.6 Hur ser ledningen på personalens upplevda hälsa? 
 

Lena tror att de flesta i personalen mår bra men att det finns stressiga perioder med mycket att 

göra som gör att personalen inte hinner träna. Inspiratörerna kan inte heller hjälpa till så 

mycket eftersom att de är lärare på skolan med lika mycket uppgifter som de övriga i 

personalen. Lena tror därför att under de stressiga perioderna blir deltagandet mindre. Men 

hon tror att friskvårdsarbetet har stor betydelse för personalens hälsa. De av personalen som är 

med på aktiviteterna mår helt klart bra av det, detta har hon märkt på de som jobbar i 

expeditionen. Genom att peppa varandra så kommer de iväg på olika aktiviteter, och utan 

detta friskvårdsarbete hade de nog inte kommit iväg på dessa aktiviteter.    

Lena menar att många av dem som bor i kommunen cyklar till jobbet och hon tror även att de 

är många som tränar på andra håll som hon inte har koll på. Hon tillägger att det finns en 

medvetenhet på den här skolan och det har nog inte undgått någon att det är viktigt att röra på 

sig. 
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3.7 Hur ofta deltar personalen i friskvårdsarbetet? 
 
 
Tabell 1 – Tabell över deltagandet i skolans friskvårdsaktiviteter  
   Hur ofta deltar du i skolans friskvårdsaktiviteter?  

    Aldrig 
Någon gång 

ibland 
1ggr/ 
vecka 

2 ggr/ 
vecka 

3ggr eller fler 
vecka 

Totalt Antal 21 34 11 0 1
  Procent 31,3 50,7 16,4 0  1,5

 

På frågan om hur ofta personalen deltar i friskvården så svarar 31,3 % att de ”aldrig” deltar i 

friskvårdsaktiviteter. De flesta har valt alternativet ”någon gång ibland” det är 50,7 % som har 

valt det. På den här frågan är det interna bortfallet tre personer. 

 

Tabell 2 – Tabell över tillämpning av friskvårdstimmen 

Tabell 2   Hur ofta utnyttjar du din friskvårdstimme? 

    Aldrig 
1 gång i 

månaden 
Varannan 

vecka Varje vecka 
Totalt Antal 21 10 10 27 
  Procent 30,9 14,7 14,7 39,7 

 

På den här frågan har 39,7 % svarat att de utnyttjar friskvårdstimmen ”varje vecka”. Medan 

nästan 31 % har svarat att de ”aldrig” utnyttjar friskvårdstimmen. På den här frågan är det 

interna bortfallet två personer. 

 

3.8 Hur upplever personalen skolans friskvårdsarbete? 
 

Tabell 3 – Tabell över hur mycket skolans friskvårdsarbete bidrar till den fysiska hälsan 

 Tabell 3   
Hur mycket tror du att skolans friskvårdsarbete bidrar till din 

fysiska hälsa?  Alt. 1 ”inget alls”, alt. 5 ”väldigt mycket” 
    1 2 3 4 5 
Totalt Antal 19 15 16 8 8 
  Procent 28,8 22,7 24,2 12,1 12,1 

 
På denna fråga tycker majoriteten att skolans friskvårdsarbete inte bidrar till den fysiska 

hälsan. Där 28,8 % har valt alternativet ”inget alls” tätt följd av alternativ 2 och 3. På den här 

frågan är det interna bortfallet fyra personer. 
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Tabell 4 – Tabell över hur mycket skolans friskvårdsarbete bidrar till den psykiska hälsan 

 Tabell 4   
Hur mycket tror du att skolans friskvårdarbete bidrar till din 

psykiska hälsa? Alt. 1 ”inget alls”, alt. 5 ”väldigt mycket” 
    1 2 3 4 5 
Totalt Antal 17 15 15 10 9 
  Procent 25,8 22,7 22,7 15,2 13,6 

 
Den här frågan visar att det är en ganska jämn fördelning mellan svarsalternativen. De flesta 

har dock fyllt i alternativ 1 vilket är att skolans friskvårdsarbete ”inte alls” bidrar till deras 

psykiska hälsa. På den här frågan är det interna bortfallet fyra personer. 

 

Tabell 5 – Tabell över om personalen tycker att ledningen gör tillräckligt för att få en friskare 

personal.  

Tabell 5   
Känner du att ledningen gör tillräckligt 

för att få en friskare personal? 
    Nej Ja 
Totalt Antal 48 19
  Procent 71,6 28,4

 
 
Den här frågan visar att personalen inte tycker att ”ledningen gör tillräckligt för att få en 

friskare personal”. Hela 71,6 % har valt alternativ ”nej” på denna fråga. På den här frågan är 

det interna bortfallet tre personer.  

 

Tabell 6 – Tabell över personalens fysiska aktivitet utanför skolans friskvårdsarbete 
Tabell 6 
    

Hur ofta är du fysiskt aktiv utanför skolans 
friskvårdsarbete? 

    Aldrig 
1ggr/ 
vecka 

2ggr/ 
vecka 

3ggr eller 
fler i veckan 

Totalt Antal 3 14 26 27 
  Procent 4,3 20,0 37,1 38,6 

 

En större andel (38,6%) är fysiskt aktiva ”3ggr eller fler i veckan” utanför skolans 

friskvårdsarbete, tätt följt av alternativet ”2ggr/vecka” som är 37,1 %. Endast 4,3 % har valt 

alternativet att de ”aldrig” är fysiskt aktiva utanför skolans friskvårdsarbete. 
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3.9 Hur upplever personalen sin hälsa? 
 
 
Tabell 7 – Tabell över personalens upplevelse över deras kroppsliga hälsa  

 Tabell 7   Hur upplever du din kroppsliga (fysiska) hälsa? 

    

Mkt 
tillfredställ

ande 
Tillfredställ

ande 

Ganska 
tillfredställ

ande 

Ganska 
otillfredstäl

lande 
Otillfredsst

ällande 

Mkt 
otillfredställ 

ande 
Totalt Antal 11 33 21 2 2 1
  Procent 15,7 47,1 30,0 2,9 2,9 1,4

Tabell 8 – Tabell över personalens upplevelse över deras själsliga hälsa 

Tabell 8  Hur upplever du din själsliga (psykiska) hälsa?  

  

Mkt 
tillfredställ

ande 
Tillfredställ

ande 

Ganska 
tillfredställ

ande 

Ganska 
otillfredstäl

lande 
Otillfredsst

ällande 

Mkt 
otillfredställ 

ande 
Totalt Antal 11 35 17 4 1 0

 Procent 16,2 51,5 25,0 5,9 1,5  0 
 

I både tabell 7 och 8 har merparten kryssat i att de har en ”tillfredsställande” hälsa, såväl 

kroppslig som själslig. Internt bortfall på denna fråga var två personer. 

 

Tabell 9 – Tabell över upplevelsen av glädje och/eller lycka i arbetslivet 

Tabell 9   Hur ofta upplever du i ditt arbetsliv glädje och/eller lycka ?  

    Alltid Ofta 
Ganska 

ofta 
Då och 

då 
Ganska 
sällan Sällan 

 
Aldrig 

Totalt Antal 7 24 20 15 3 1 0 
  Procent 10,0 34,3 28,6 21,4 4,3 1,4 0 

 

De flesta befinner sig i kategorin ”ofta” eller ”ganska ofta” gällande glädje och/eller lycka i 

arbetslivet. 
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Tabell 10 – Tabell över upplevelsen av egen kontroll över vardagen i arbetslivet  

Tabell 10   
Hur ofta upplever du i ditt arbetsliv egen kontroll över din 

vardag? 
 

    Alltid Ofta 
Ganska 

ofta 
Då och 

då 
Ganska 
sällan Sällan 

 
Aldrig 

Totalt Antal 7 21 19 17 3 3 0
  Procent 10,0 30,0 27,1 24,3 4,3 4,3 0 

 

Tabell 11 – Tabell över upplevelsen av meningsfullhet i arbetslivet 

 Tabell 11   Hur ofta upplever du i ditt arbetsliv meningsfullhet?  

    Alltid Ofta 
Ganska 

otta Då och då
Ganska 
sällan Sällan 

 
Aldrig 

         
Totalt Antal 19 23 16 10 0 2 0
  Procent 27,1 32,9 22,9 14,3 0  2,9 0 

 

I tabell 10 kan man utläsa att de flesta känner att det ”ofta” har kontroll över sin vardag där 30 

% har valt det alternativet. Även i tabell 11 har alternativet ”ofta” valts där deltagarna känner 

att de upplever meningsfullhet i arbetslivet. 
 
Tabell 12 – Tabell över upplevelsen av glädje och/eller lycka i privatlivet  

Tabell 12   
Hur ofta upplever du i ditt privatliv glädje 

och/eller lycka? 
 

    Alltid Ofta 
Ganska 

ofta Då och då 
Ganska 
sällan 

 
Sällan 

 
Aldrig 

Totalt 
 

Antal 13 37 12 8 0 0 0

  Procent 18,6 52,9 17,1 11,4 0  0 0 

 

I tabell 12 har de flesta fyllt i alternativet ”ofta”.  

 

Tabell 13 – Tabell över upplevelsen av egen kontroll över vardagen i privatlivet  

 Tabell 13   
Hur ofta upplever du i ditt privatliv egen kontroll över din 

vardag? 
 

    Alltid Ofta 
Ganska 

ofta 
Då och 

då 
Ganska 
sällan Sällan 

 
Aldrig 

Totalt Antal 15 23 23 6 2 1 0
  Procent 21,4 32,9 32,9 8,6 2,9 1,4 0 

 
I tabell 13 är det ganska jämnt fördelat bland de tre första alternativen. Där alternativet 

”alltid” har 21,4 % och både ”ofta” och ”ganska ofta” har 32,9 % svarsfrekvens. 
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Tabell 14 – Tabell över upplevelsen av meningsfullhet i privatlivet 

Tabell 14   Hur ofta upplever du i ditt privatliv meningsfullhet?   

    Alltid Ofta 
Ganska 

ofta 
Då och 

då 
Ganska 
sällan 

 
Sällan 

 
Aldrig 

Totalt Antal 25 30 10 4 1 0 0
  Procent 35,7 42,9 14,3 5,7 1,4 0 0 

 

I tabell 14 är majoriteten av svaren inom alternativen ”alltid” och ”ofta” när det gäller 

upplevelsen av meningsfullheten i privatlivet.  

 

Tabell 15 – Tabell över upplevelsen av att vakna utvilad 

 Tabell 15   Hur ofta upplever du att du vaknar utvilad?  

    Alltid Ofta 
Ganska 

ofta 
Då och 

då 
Ganska 
sällan Sällan 

 
Aldrig 

Totalt Antal 3 18 20 15 8 6 0
  Procent 4,3 25,7 28,6 21,4 11,4 8,6 0 

 

Tabell 16 – Tabell över upplevelsen av en god natt sömn 

 Tabell 16   Hur ofta upplever du en god natt sömn?  

    Alltid Ofta 
Ganska 

ofta  
Då och 

då 
 Ganska 
sällan Sällan 

 
Aldrig 

Totalt Antal 5 27 15 14 5 4 0
  Procent 7,1 38,6 21,4 20,0 7,1 5,7 0 

 
 
I tabell 15 kan man notera att 20 % har svarat att de ”ganska sällan” eller ”sällan” vaknar 

utvilade. Medan i tabell 16 är det 7,1 % som ”upplever en god natt sömn” 
 
 
Tabell 17 – Tabell över förekommande förkylningar, ont i halsen, halsfluss och/eller 

halsmandelinflammation 

 Tabell 17   

Ofta förekommande förkylningar, 
ont i halsen, halsfluss och/eller 

halsmandelinflammation?  
    Nej Ja Vet ej 
Totalt Antal 60 9 1
  Procent 85,7 12,9 1,4

 
I tabell 17 svarade de flesta att det inte har förkylningar, ont i halsen, eller halsfluss. 

Det är dock ca.13 % som känner att de ofta lider av ovannämnda problem.  
 
 

 

 

 



Tabell 18 – Tabell över högt blodtryck 

 
 Tabell 18   Högt blodtryck  
    Nej Ja Vet ej 
Totalt Antal 67 2 1
  Procent 95,7 2,9 1,4

 

I tabell 18 kan man tydligt se att de är få i personalen som har högt blodtryck, det är endast ca. 

3 % som har högt blodtryck. 
 

Tabell 19 – Tabell över ofta förekommande besvär i rygg, axlar och/eller nacke  

 

  

 Tabell 19   

Ofta förekommande 
besvär i rygg, axlar 

och/eller nacke? 

 

    Nej Ja Vet ej 
Totalt Antal 47 23 0
  Procent 67,1 32,9 0 

I tabell 19 kan man utläsa att över 30 % lider av ofta förekommande besvär i rygg, axlar 

och/eller nacke. 
   
Tabell 20 – Tabell över ofta förekommande långvarig huvudvärk 

 Tabell 20   
Ofta förekommande, 

långvarig huvudvärk? 
 

    Nej Ja 
 
Vet ej 

Totalt Antal 60 10 0
  Procent 85,7 14,3 0 

 
Tabell 20 visar att 14,3 % ofta har långvarig huvudvärk och att resterande i personalen inte 

har det.  
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4. Sammanfattande diskussion 
 
 
Vi kommer nedan att problematisera och diskutera kring de resultat som vi känner är de 

viktigaste och mest intressanta. Diskussionen kommer att utgå från vårt syfte som är att 

undersöka två skolors friskvårdsarbete, samt om det är möjligt att jämföra personalens 

upplevda hälsa med ledningens syn på personalens hälsa. 

 

4.1 På vilket sätt jobbar skolorna med friskvård? 
 

På skola 1 har friskvårdsarbetet ökat på senare år efter att den nuvarande biträdande rektorn 

anställdes. Denne tillsammans med rektorn har ett stort intresse för friskvård och pga. detta 

har friskvårdsarbetet utökats. För att fler i personalen ska börja aktivera sig erbjuds 

personalen rabattkort på ”Friskis & Svettis” som ligger i anslutning till skolan. Tävlingar och 

möjlighet att låna ”gå-stavar” finns även som resurser för de anställda. Friskvårdstimmen är 

även den en möjlighet till friskvård för de anställda. Vi anser att båda skolorna jobbar och 

anstränger sig för att ge personalen möjligheter till friskvård. De finns många kreativa 

lösningar för personalen att ta del av. Det råder ingen tvekan om att ledningen verkligen 

försöker men det råder tvivel om det verkligen når fram till personalen. Detta är något vi 

kommer att återkomma till. 

 
4.2 Hur ofta deltar personalen i friskvårdsarbetet 
 
Det är en stor del av personalen som aldrig deltar i friskvårdsaktiviteterna och nära hälften 

deltar bara ”någon gång ibland” i friskvårdsaktiviteterna. Trots att skolorna försöker erbjuda 

friskvårdsaktivteter så når detta inte fram till personalen eller så bryr de sig helt enkelt inte om 

det. Det kanske är så att skolan satsar på fel typer av aktiviteter som bara når de som redan är 

frälsta. Drygt 30 procent av personalen utnyttjar aldrig friskvårdstimmen och ytterligare ca.15 

procent utnyttjar bara friskvårdstimmen en gång i månaden. Det är ca: 40 procent som 

utnyttjar friskvårdstimmen varje vecka. Vad detta kan bero på kan vi bara spekulera i. Det 

skulle kunna vara så att de som inte utnyttjar friskvårdstimmen inte bor i kommunen och vill 

därför hellre komma hem till sina familjer tidigare än att träna i anslutning till skolan, som vi 

har skrivit om i bakgrunden. Uppfattningen vi har fått när vi studerat enkäterna är att 

personalen inte riktigt förstår att det finns friskvårdsaktiviteter att tillgå. Därmed får vi 

känslan att det delas upp i två läger, hälften utnyttjar i stort sett aldrig friskvårdstimmen och 

hälften utnyttjar den ständigt. Det skulle mycket väl kunna vara så att de som redan är 
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intresserade och aktiva personer är de som utnyttjar friskvårdstimmen. Vi tror att om skolan 

skulle marknadsföra friskvårdstimmen så är det möjligt att fler skulle utnyttja den.  Som vi 

visat på i bakgrunden så uppges det hos statligt anställda att 40 procent har den här förmånen 

vad gällande motion på arbetstid och att den även utnyttjas. Detta verkar även stämma med 

vår studie att ca.40 procent utnyttjar friskvårdstimmen varje vecka. Vidare visas det på att 

friskvårdssatsningar som kan vara mindre bra är att ha just närliggande träningsanläggningar 

eller gratis gymkort. Då menar Anders Johrén som arbetar på Nyckeltalsinstitutet att man 

oftast når de individer som redan är frälsta. Det kan vara precis detta som vår studie visar på. 

Johrén menar också att via promenader på exempelvis lunchen, så kan man få med de 

individer som inte rör på sig ofta. Det kanske är just denna typ av friskvårdsaktiviteter som 

skolorna ska satsa på för att få fler aktiva. Detta är också något som är enkelt att genomföra 

och inte kräver så mycket resurser för skolorna. Däremot behövs det säkerligen personal som 

är drivande i hälsofrågor som kan hjälpa de andra att komma igång och verkligen ta del av 

alla typer av friskvård.    

 
 
4.3 Vad har skolorna för mål med friskvårdsarbetet? 
 
Skola 1 har uppsatta mål med sitt friskvårdarbete som bl.a. är att sänka sjukskrivningsantalen 

och få en högre frisknärvaro, vilket innebär att Lisa inte vill att hennes personal ska komma 

sjuka till arbetsplatsen. Ett annat mål är att personalen måste få veta hur skolan arbetar för att 

de ska få en högre trivsel och ett högre medvetande om vad en hälsofrämjande arbetsplats är. 

Inom ett år vill Lisa att 90 procent av såväl lärare som elever ska känna till att de arbetar på en 

hälsofrämjande skola. Skola 2 har enligt biträdande rektorn inte några uppsatta mål, men trots 

det vill biträdande rektorn Lena att skolan ska få en gladare personal som helt enkelt ska må 

bättre. Lena påpekar dock senare i intervjun att både ledningen och de anställda har 

gemensamma mål i att båda vill slippa sjukskrivingar. Detta är bl.a. för att slippa dyra 

kostnader för skolan.  

 

Trots att skolorna har mer eller mindre uppsatta mål så avslöjar resultaten i enkäterna att dessa 

kan bli svåra att uppnå då många av skolans anställda varken deltar i friskvårdsaktiviteterna 

eller utnyttjar sin friskvårdstimme i speciellt hög grad. Skola 1:s friskvårdsarbete är 

fortfarande under uppbyggnad, så precis som den biträdande rektorn säger kan det vara så att 

resultatet inte visar sig i enkäterna ännu. Det kan dröja lite innan friskvårdsarbetet ger resultat. 

Enligt oss så skulle klarare och tydligare mål kunna hjälpa skolorna i deras friskvårdsarbete. 

Det är lättare att jobba mot mål och på så sått kunna se tydliga resultat. Att bara jobba för den 
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goda sakens skull kan vara svårt och otydligt för många. Att ledningen gemsensamt med 

personalen sätter upp mål för friskvårdsarbetet är enligt oss en förutsättning för att 

friskvårdsarbetet ska gå framåt.      

 
 
4.4 Hur ser ledningen på personalens upplevda hälsa och hur upplever 
personalen sin hälsa?? 
 
På skola 1 tror Lisa att personalen trivs bra på sin arbetsplats men att de upplever stress den i 

dagliga tillvaron. Lisa menar att problemet med stressen har tagits upp i ledningsgruppen där 

personalen har påpekat att stressen kan bero på för många möten, att man ständigt är 

tillgänglig på mobilen och att man måste svara på väldigt många mail dagligen. Lisa vill att 

friskvården ska bidra till personalens hälsa men än så länge så tror hon inte att det är så.  

På skola 2 tror Lena att de flesta i personalen mår bra men att det finns stressiga perioder då 

många i personalen väljer bort träningen. Trots de stressiga perioderna tror Lena att 

friskvårdsarbetet har stor betydelse för personalens hälsa. Lena menar att det finns en 

medvetenhet på skolan om att det är viktigt att röra på sig vilket hon inte tror har undgått 

någon. Lisa som är biträdande rektor på skola 1 tror inte att friskvårdsarbetet i nuläget bidrar 

till personalens hälsa men att den i framtiden förhoppningsvis ska göra det. 

  

Uppfattningen från vår sida är att ledningen egentligen inte har så stor koll på hur personalen 

mår. Vi får känslan av att det mest är sianden från ledningens sida. Det är givetvis svårt att 

veta hur personalen mår då denna skara är ganska stor och det är svårt att undersöka alla.   

 

I enkäterna har de framgått att personalen i det stora hela upplever sin hälsa som god. Detta 

baserar vi på att personalen har skattat sin hälsa från alternativen ”ganska - mycket 

tillfredsällande” detta gäller för tabell 7 och 8 som behandlar kroppslig och själslig hälsa.  

Vi kan konstatera att glädje och lycka, egen kontroll samt meningsfullheten är större i 

privatlivet än vad den är i arbetslivet. De resultat som vi speciellt har intresserat oss för under 

kategorin upplevd hälsa är de som berör ”ofta förekommande långvarig huvudvärk” samt 

”ofta förekommande besvär i rygg, axlar och/eller nacke”. 

 

De tidigare tabellerna visar att drygt 30 procent av personalen lider av ofta förekommande 

besvär i rygg, axlar och/eller nacke. Detta är en ganska ansenlig siffra enligt oss. Detta kan 

man också koppla till vårt forskningsläge där artikeln vi hänvisar till handlar om fysisk 

aktivitet och värk i axlar och nacke. I artikeln kan man läsa att fysisk aktivitet motverkar 
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symptom i nacke och axlar. Om personalen är mer aktiv i friskvårdsarbetet så menar vi att 

kanske vissa av dessa symtom reduceras. Det samma gäller resultatet kring ofta 

förekommande långvarig huvudvärk där nästan 15 procent har kryssat i att de lider av detta. 

Detta är också en siffra som är värd att notera. Ovan nämnda resultat är något som skolorna 

bör ta tag i då det i allra högsta grad är ett problem för dem. På vilket sätt dessa problem 

påverkar personalens arbete är intressant, men står utanför vår forskning. Det kan mycket väl 

vara så att dessa problem påverkar arbetsförmågan negativt. 

 

Om vi ska jämföra ledningens syn på personalen upplevda hälsa med personalens upplevda 

hälsa så blir det mycket svårt. Den största anledningen till detta är att svaren vi fick från 

intervjuerna angående hur ledningen ser på personalens upplevda hälsa inte var tillräckligt 

omfattande. Om intervjuerna hade gett oss mer information i frågan så hade det varit lättare 

att analysera detta. Det vi kan säga i nuläget är att ledningen spekulerade mycket kring den 

psykiska hälsan och kommenterade knappt den fysiska hälsan. Nu visade det sig att 

personalen hade en ganska god upplevd hälsa förutom på några punkter. Däribland smärta i 

rygg, axlar och/eller nacke samt långvarig huvudvärk, vilket är fysiska problem. Det skulle 

vara intressant att höra kommentarer från ledningen i efterhand kring resultaten vi nu har fått 

fram.    

 
4.5 Hur upplever personalen skolans friskvårdsarbete? 
 
På frågan om hur personalen upplever skolans friskvårdarbete, var svaret för oss ganska 

oväntat. Efter att ha lyssnat på de biträdande rektorerna och skolans friskvårdsarbete fick vi 

intrycket av att skolan bedrev ett friskvårdsarbete som verkligen gav något till personalen. 

Men när vi tittar på resultatet får vi en annan bild än vad de biträdande rektorerna har. Man 

ska dock komma ihåg att den ena av de biträdande rektorerna sa i intervjun att hon inte trodde 

att skolans friskvårdsarbete bidrog så mycket till personalens hälsa, i alla fall inte ännu.  

Att nästan 72 procent av personalen inte känner att ledningen gör tillräckligt för att få en 

friskare personal är anmärkningsvärt. Det får oss att undra om det är så att skolans friskvård 

bara är tomma ord eller om det är så att skolan arbetar på fel sätt.  

 
På frågan om personalen tror att skolans friskvårdsarbete bidrar till dels, psykisk men även 

fysisk hälsa så hamnar de flesta i de mindre bra svarsalternativen. Det vill säga att friskvården 

inte påverkar personalens hälsa speciellt mycket. Även detta stärker att ledningen på skolorna 

inte gör tillräckligt eller gör fel när det gäller att bidra till personalens hälsa. Det kan vara lite 

hårt att säga att ledningen inte gör tillräckligt bara för att det är så personalen upplever det 
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hela. Problemet kan ju ligga hos personalen också, då det även gäller att för dem anstränga sig 

lite. 

 

Som vi tidigare nämnt så är ett samarbete mellan personal och ledning absolut nödvändigt för 

att få det hela att fungera på ett effektivt sätt. Vår förhoppning är att genom att ta del av vår 

uppsats försöka göra så att de två skolorna når fler individer i personalen som känner att de 

vill vara delaktiga i friskvårdsarbetet.     

 
4.6 Svagheter med studien 
 

Många lärare anser nog att de inte har tid att svara på enkäterna vilket leder till att vårt resultat 

kan bli något skevt. Enkäterna blev dock utdelade vid ett speciellt möte utan förvarning. De 

som kom till mötet visste inte att de skulle fylla i enkäten vilket kan innebära att enkäten inte 

hade någon betydelse för frånvaron på mötet. Av de lärare som fick enkäten var det runt 50 

procent som inte hade svarat på den. Om dessa hade svarat på enkäten så hade kanske vårt 

resultat sett annorlunda ut men på vilket sätt kan vi bara spekulera i. Det kan ju möjligtvis ha 

varit så att de i personalen som skulle skatta sin hälsa som mindre bra och dessutom vet om 

att de sällan deltar i friskvårdsaktiviteterna, inte fyllde i enkäten p.g.a. det.         

 
4.7 Slutsats 
 
När vi intervjuade de biträdande rektorerna så fick vi ett mycket gott intryck när det gäller 

skolornas arbete med friskvården. Båda skolorna var väl medvetna om att ett bra 

friskvårdsarbete är positivt för personalen. Skolorna använde också mycket resurser på 

området och hade en beslutsam inställning. Efter att ha sammanställt svaren från enkäterna så 

visade de på en annan bild. Visserligen är personalens upplevda hälsa ganska god om man 

bortser från värk i axlar, nacke och/eller rygg samt huvudvärk. Personalen upplever trots allt 

att de mår relativt bra enligt enkätsvaren. Men den hälsa som personalen har, är inget som 

skolans friskvårdsarbete bidrar så mycket till. Efter att ha studerat både ledningens och 

personalens syn samt förkovrat oss i olika studier och litteratur så har vi förstått att 

friskvårdsarbetet är komplicerat. För skolorna gäller det inte bara att satsa på friskvård, man 

måste också göra rätt satsningar som tilltalar personalen. Det är möjligt att vår undersökning 

skulle te sig annorlunda om vi gjorde den ett år framåt i tiden då den ena skolan nyligen hade 

startat sin satsning på friskvårdsarbetet. En dialog mellan personal och ledning är avgörande 

för att man ska kunna lägga tid och resurser på rätt sätt för att få en friskare personal. 
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4.7 Fortsatt forskning 
 

Fortsatt forskning som skulle vara intressant är en jämförelse mellan skolor som arbetar med 

friskvård kontra skolor som inte jobbar med friskvård. Det skulle också vara intressant att 

göra en djupare undersökning kring skolpersonalens intresse och inställning till 

friskvårdsarbetet. Frågor som väckts inom oss är: vad ska man göra för att få personalen aktiv 

i friskvårdarbetet? Vilka friskvårdsaktivteter är de bästa för att personalen ska ha en god 

hälsa? Vad får skolorna tillbaka på sina friskvårdssatsningar i form av exempelvis färre 

sjukskrivningar?   
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Bilaga 1 
 

Enkät om friskvård för lärare. 
 
 
 
 
 
Vi är två lärarstudenter som studerar vid GIH (Gymnastik och idrottshögskolan) i Stockholm. 
Just nu skriver vi vårt examensarbete (C-uppsats) som behandlar ämnet friskvård i skolan. 
Det är viktigt för oss att få in dessa enkäter och vi är mycket tacksamma för den tid ni lägger 
ned på att fylla i dessa. Det är frivilligt att delta och enkäten är anonym. 
Om ni har frågor så kan ni kontakta oss på antingen mail eller telefon.  
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar: 
 
 
Ludvig Webrink:    Oscar Axelsson 
Tel. 070-XXXXXXX    Tel. 070-XXXXXXX 
XXX@stud.ihs.se   XXX@stud.ihs.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enkätfrågor om friskvård 
Man       Kvinna 

       
 

1. Hur ofta deltar du i skolans friskvårdsaktiviteter? 
 

Aldrig Någon gång ibland 1ggr/vecka 2ggr/vecka 3 ggr eller fler 

     
 
 
 
Om du svarat aldrig: Vad ska ledningen göra för att du ska medverka i skolans 
friskvårdsarbete? 

 
SVAR: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
2. Hur ofta utnyttjar du din friskvårdstimme? 

 
Aldrig 1 gång i månaden  varannan vecka varje vecka 
    

 
3. Hur mycket tror du att skolans friskvårdsarbete bidrar till din FYSISKA hälsa?  

Sätt ett X mellan 1-5 där 1 ”inget alls” och 5 ”väldigt mycket”. 
 

1 2 3 4 5 
         

        
 

4. Hur mycket tror du att skolans friskvårdsarbete bidrar till din PSYKISKA  
hälsa?  Sätt ett X mellan 1-5 där 1 ”inget alls” och 5 ”väldigt mycket”. 

 
1 2 3 4 5 

         
       

5. Känner du att ledningen gör tillräckligt för att få en friskare personal? 
 

 
 
 
 

Nej, de kan göra 
mer 

Ja, de gör allt de 
kan 

  

6. Hur ofta är du fysiskt aktiv utanför skolans friskvårdsarbete? 
 

Aldrig 1ggr/vecka 2ggr/vecka 3 ggr eller fler
        

 
             Om du är fysiskt aktiv nämn de tre vanligaste aktiviteterna du utövar? 
             _______________________ 
             _______________________ 
             _______________________  
 35
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Fysisk hälsa 
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Bilaga 2  
 
 
Intervjufrågor till rektorerna.   
 
Vad har ni för syn på friskvård? 
 
Hur jobbar ni med friskvård? 
 
 
När började ni med friskvårdarbetet? 
 
 
Vem var det som initierade arbetet.  
 
 
Har ni några mål med friskvårdsarbetet? 
 
 
Hur aktiva tror du din personal är i friskvårdsarbetet? 
 
 
Om de är lite aktiva varför tror du de inte deltar så mycket? 
 
 
Tror du personalen har samma mål beträffande hälsa som ledningen på skolan har? 
 
 
Hur mycket resurser använder ni på friskvård? 
 
 
Mäter ni friskvård och i så fall på vilket sätt? 
 
 
Vad vill ni åstadkomma med ert friskvårdsarbetet? 
 
 
Tycker du att det är en fråga som är värd att prioritera? 
 
 
Får ni något tillbaka på den investering ni gör på friskvården? 
 
 
Hur tror du att personalen upplever sin hälsa i stort? Fysiskt och psykiskt. 
 
 
Tror du att det är skolans friskvårdsarbete som bidrar till personalens hälsa?  
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Bilaga 3 
 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
Frågeställningar:  

• På vilket sätt jobbar skolorna med friskvård? 

• Vad har skolorna för mål med friskvårdsarbetet? 

• Hur ser ledningen på personalens upplevda hälsa? 

• Hur ofta deltar personalen i friskvårdsarbetet? 

• Hur upplever personalen sin hälsa? 

• Hur upplever personalen skolans friskvårdsarbete? 

 
VAD? 
 
Ämnesord Synonymer 
Friskvård, fysisk aktivitet, healthcare, friskvård i 
företag, upplevd hälsa, friskvård på arbetsplatsen 

 
Health and fitness activities 

 
VARFÖR? 
 
Vi valde bl.a. dessa ord för att dessa ord kändes relevanta med tanke på vad uppsatsens syfte och 
frågeställningar var. Efter att vi fick träffar på vissa ord så kunde vi specificera oss på dessa och ringa 
in vårt ämne. 

 
HUR? 
 
GIH: biblioteket Friskvård, fysisk aktivitet 31 2 
 
PubMed 
 
 
 
Arbetsmiljöverket 

 
Occupational health activities workplace 
workers 
Health and fitness activities teachers 
 
Friskvård 

 
243 

 
22 

 
21 

 
5 

 
1 

 
2 

 
KOMMENTARER:  
 
Eftersom vi hade riktat in oss på skolpersonal och då främst hos lärare, så ville vi specialisera de 
sökningar vi gjorde vilket vi kände var ganska svårt. Detta är bara ett axplock på vad vi har sökt. Sen 
har vi även fått tips på sökord via vår externa handledare. När vi sökte i PubMed fann vi några 
artiklar genom att titta på relaterade artiklar till de vi hittade.  
 
 
 
 


