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Sammanfattning 

Friskvård, är en del i det hälsofrämjande arbete som idag bedrivs på de flesta arbetsplatser. På 

Kriminalvården i Borås bedrivs friskvårdsarbetet genom ett generöst friskvårdsbidrag, flertalet 

friskvårdsförmåner och en lokal idrottsförening. Syftet med denna studie är att undersöka 

inställningen till friskvård på Kriminalvården i Borås med fokus på friskvårdens syfte, 

ledarskapets roll i friskvårdsarbetet och medarbetarnas delaktighet. Studien grundar sig i 

kvalitativa intervjuer som sedan analyserats genom tidigare forskning inom hälsofrämjande 

arbete samt teorin Krav-Kontroll-Stöd. Både ledningsgruppsrepresentanter och medarbetare på 

olika nivåer i organisationen har intervjuats. Resultatet visar på bristande delaktighet, som i 

studien symboliseras av en uppmärksammad vattenmaskin på arbetsplatsen. Även aspekter som 

bristande kommunikation, att friskvården inte sammankopplas med övrigt arbetsmiljöarbete 

samt att frågor om hälsofrämjande inte prioriteras i ledningsgruppen lyfts fram. Genom studien 

får läsaren ta del av hur hälsofrämjande arbete kan bedrivas men framför allt ges också inblick 

i en, för många, helt okänd arbetsmiljö bakom låsta dörrar. 
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1 Inledning 
”Två av tre av våra medlemmar upplever att det dagligen förekommer riskfulla situationer 

där kriminalvårdare är ensamma med intagna på jobbet. Arbetsmiljöfrågorna och säkerheten 

på våra arbetsplatser måste uppvärderas”, skriver Sekos ordförande Janne Rudén (Rudén 

2011). Detta är en av flertalet artiklar som publicerats på temat arbetsmiljö inom 

kriminalvården Sverige. Även under beredningsarbetet inför AFS 2015:4, psykosocial och 

organisatorisk arbetsmiljö, nämns problematiken inom kriminalvården (Arbetsmiljöverket 

2017). En kriminalvårdare möter dagligen alla typer av emotionella tillstånd hos de intagna. 

Som kontaktperson för en intagen krävs det att vårdarna engagerar sig i de intagnas 

emotionella tillstånd. Olika vårdare har svårt att hantera olika känslor. Vissa tycker besvikelse 

och ilska är svårast medan andra tycker att sorgen är det svåraste. Många kontaktpersoner 

känner stor trötthet efter ett par, tre dagars arbete. Det tar på krafterna att hantera känslor och 

då inte bara de intagnas utan också sina egna (Nylander et al 2008:54–56). Denna situation 

sätter prov på gott arbetsmiljöarbete på våra anstalter. Arbetsgivare har möjlighet att själva 

utforma sitt arbetsmiljöarbete utifrån arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter.  

 

Ett sätt att sätta fokus på de anställdas välbefinnande som de flesta arbetsgivare anammat på 

ett eller annat sätt är friskvård. Winroth & Rydqvist (2008) beskriver friskvård som den 

process som ger individer eller grupper möjlighet att ta kontroll över hälsofaktorer och genom 

det förbättra den.  Friskvård har historia hela vägen tillbaka till antiken då hälsa blev 

intressant för människan. Friskvård som del i arbetslivet fick sitt genombrott på 2000-talet 

med bakgrund av en våg av långtidssjukskrivningar till följd av utmattningsdepression 

(Schærström, Bjurwald 2004). Genom arbetsgivares intresse för friskvård har fenomenet 

friskvårdsförmåner växt fram, det vill säga förmåner erbjudna av arbetsgivaren, i vissa fall 

skattereducerade aktiviteter. På skatteverket.se beskrivs förmånerna som “förmåner av mindre 

värde, som syftar till att skapa trivsel i arbetet. Arbetsgivaren kan erbjuda sin personal 

personalvårdsförmån i form av motion och annan friskvård av enklare slag.” (Skatteverket 

2017) Denna definition lämnar visst tolkningsutrymme och arbetsgivaren har också möjlighet 

att erbjuda personalförmåner som inte är avdragsgiltiga. Därmed finns det stora möjligheter 

för arbetsgivare att utforma ett friskvårdsarbete som når samtliga medarbetare men också 

gynnar verksamheten. En förutsättning för hälsoarbete är att deltagarna känner sig delaktiga. 

Ewles & Simnett beskriver hur det kan blir problem i hälsoarbetet om arbetsgivaren 

presenterar ett färdigt recept. Människor behöver känna sig delaktiga och få möjlighet att 

själva fatta besluten (Ewles & Simnett, 2005:58-59). 

 

Vi lever i ett samhälle där vi ständigt matas fulla med information om vad som är nyttigt och 

onyttigt, vad vi bör göra och inte bör göra, vad vi ska äta och inte ska äta. Trots detta är det 

uppenbart att inte alla lever efter dessa rekommendationer. Därför är det viktigt att de som 

arbetar med hälsofrämjande insatser förstår att det krävs mer än att bara tillhandahålla 

information och/eller möjligheten att använda olika hjälpmedel. Som arbetsgivare, om man 

vill uppmuntra till hälsa och friskvård, bör man tillhandahålla professionellt utformade 

stödfunktioner för att bidra till och upprätthålla hälsosamma vanor. Weman-Josefsson trycker 

på ledningens viktiga roll för att skapa engagemang och menar att en förutsättning för att 

engagera är att förstå beteenden och psykologiska processer som ligger bakom 

beteendeförändring (Weman -Josefsson 2013). Vidare beskrivs hur den enskilda individen ska 

fångas upp, och att det bör läggas extra vikt på de som till synes verkar ointresserade av hälsa 

och fysisk aktivitet. Dessa fångas bäst upp om de kan få en förståelse för den känsla som 

uppstår efter fysisk aktivitet. Genom en studie på försvarsanställda har det visat sig att de 



 

2 

 

vanligaste barriärerna till motion är stress, tidsbrist, trötthet eller brist på motivation, något 

som bäst övervinns genom tanken på den positiva känslan efteråt. Studien visar också att 

tvång har en motsatt effekt och snarare minskar frekvensen på fysisk aktivitet (Josefsson 

2009). Problem med att nå de som framstår som ointresserade av hälsa och fysisk aktivitet är 

vanligt.  

 

Följande studie kommer att ha sin utgångspunkt i intervjuer med ledning och medarbetare på 

Kriminalvården Borås. Genom en kontakt med verksamhetschefen på Kriminalvården i Borås 

fick vi information om att de upplever svårigheter med att nå samtliga anställda med sina 

friskvårdsinsatser. Mot bakgrund av de arbetsmiljöproblem som finns inom Kriminalvården 

Sverige och den stora uppmärksamhet friskvård har i dagens arbetsliv är det av intresse att 

undersöka inställningen till friskvård på en anstalt. Då grupptillhörighet, delaktighet, 

engagemang och gott ledarskap är centrala byggstenar för ett gynnande friskvårdsarbete bildar 

de grunden för vår studie. Följande syfte har formulerats: 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka inställningen till friskvård och dess syfte på Kriminalvården Borås. 

 

 Vilken inställning har ledning, respektive medarbetarna till de friskvårdsförmåner som 

finns på Kriminalvården Borås?     

 I vilken utsträckning har friskvårdsförmånerna och dess syfte nått ut i organisationen? 

 I vilken utsträckning är medarbetarna delaktiga i arbetet med att utforma och utveckla 

friskvården på Kriminalvården Borås? 
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2 Bakgrund 
Här ges en inblick i hur hälsoarbete växt fram genom historien och hur skatteverket beskriver 

friskvård. Här beskrivs även Kriminalvården i Borås verksamhet, hur organisationen är 

uppbyggd samt ger en befattningsbeskrivning. Slutligen återges också den information 

medarbetarna på kriminalvården har tillgång till via sitt intranät. 

 

2.1 Begreppsdefinitioner 

Friskvård: Genom denna studie kommer begreppet friskvård innefatta alla aktiva åtgärder som 

vidtas från arbetsgivarens sida för att främja hälsan hos de anställda. Friskvård kan bedrivas 

både på individnivå och på gruppnivå. Huvudfokus för insatsen ska ligga på levnadsvanor och 

livsstil (Winroth och Rydqvist 2008:38). 

 

2.2 Historisk belysning 

Under alla tider har det funnits många olika tankar rörande hälsa. Redan under antiken talade 

läkare om balans mellan livets olika delar så som sömn, kost och rörelse. Under medeltiden 

ansågs sjukdom vara en bestraffning, guds vilja, och skulle genomlidas. Under 1700-talet 

växte idéer fram om att hälsa var något eftersträvansvärt och att det var ett eget ansvar. Detta 

kom att utvecklas under 1800-talet då det pratade om att hälsan var ett medborgerligt ansvar. 

Detta var också något som syntes i den växande kurortsrörelsen där de dagliga rutinerna 

präglades av rörelse, vila och diet. Samhällets moraliska normer ansågs mycket viktigare och 

om man inte levde efter dessa kunde sjukdomar uppstå. Under den första hälften av 1900-talet 

fanns det indicier som pekade på ett större egenansvar men lika mycket som pekade emot. 

Läkekonstens utveckling med bakteriologin visade att det fanns förklaringar till sjukdomar 

och att det då inte enbart handlade om moraliskt leverne eller gudstro. Politikerna ansåg att de 

behövde upplysa medborgarna om en sund livsstil då de inte ansågs kapabla att veta sitt eget 

bästa (Kjellström 2005). Eweles och Simnett skriver om det demokratiska genombrottet i 

svensk politik och dess påverkan i hälsopolitiken. Utvecklingen av barnavårds- och 

hälsovårdsnämnder skapade en tilltro till hälsopolitiken. Den sociala välfärdspolitiken växte 

fram, delvis genom en rad hälsopolitiska åtgärder, så som skolmåltider, utbyggnad av 

barnhälsovården och en socialt inriktad bostadspolitik (Eweles och Simnett 2005:29). 

Intresset för hälsa växte sig allt starkare och under andra hälften av 1900-talet tog det 

verkligen fart. Friskvårdsbegreppet framträder under tidigt 70-tal och ökar i organiserad form 

under årtiondet. De ser också likheter mellan den framväxande friskvården och Sofia 

Kjellströms beskrivning av antikens Grekland, den syn de hade på hälsa med fokus på kost, 

sömn, rörelse och balansen dem emellan. Under 80-talet tog det fart ordentligt inom 

friskvården och utbildningsverksamhet stod sig stark genom kurser i stresshantering, kost och 

rökavvänjning. Det har idag blivit mer vanligt att man i friskvårdsbegreppet också räknar in 

hobbys och kultur (Winroth och Rydqvist 2008:38–39). 

 

Under 1990- talet växte arbetet med hälsofrämjande på arbetsplatsen fram till följd nätverket 

the European Network for Workplace Health Promotions start. I början av 2000- talet blev 

långtidssjukskrivningar ett stort problem som följd av utbrändhet och depressioner.  Det ledde 

till att betydelsen och intresset för friskvård ökade (Bjurvald, 2004). Friskvård blir därmed 

arbetsrelaterat och det hälsofrämjande arbetet. Friskvård innefattar hälsofrämjande aktiviteter, 

det vill säga aktiviteter som verkar förebyggande och främjande i att stärka 

hälsan(Schærström, 2004). Idag styrs friskvården oftast genom policys och andra 

styrdokument. Medvetenheten om den egna hälsan är idag utbredd. Detta kan delvis förklara 
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organisationers ökade intresse för friskvård, det kan också sammankopplas med de ökade 

kraven på personal i många branscher (Winroth och Rydqvist 2008:40). 

 

2.3 Luxemburgdeklarationen  

1997 utformades det dokument som skulle komma att heta Luxemburgdeklarationen av 

medlemmarna i European network for workplace health promotion. Deklarationen skapades 

med grund av de utmaningar nätverket såg på framtidens arbetsplatser. Utmaningar som 

nämns är globalisering, teknisk utveckling, en förändrad arbetsmarknad o.s.v. Detta dokument 

innehåller information och principer för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Tre 

övergripande strategier nämns; Förbättrande av arbetsorganisation och arbetsmiljö, att skapa 

delaktighet för de anställda samt att uppmuntra personlig utveckling. I slutet av dokumentet 

presenteras åtta principer som arbetsgivare ska arbeta aktivt med för att fullfölja 

deklarationen. Principerna innebär bland annat att se människorna som organisationens 

viktigaste resurs och förespråkar policys för delaktighet och organisationskultur som ska 

genomsyra hela organisationen. Arbetsplatsen ska uppmuntra till ansvar och skapa 

förutsättningar för balans mellan arbete och privatliv samt egenkontroll i arbetet. 

2.4 Hälsopromotion på arbetsplatsen 

Shain & Kramer presenterar i en artikel från 2004 ett koncept för arbete med hälsofrämjande 

arbetsplatser där en av utgångspunkterna är Luxemburgdeklarationen. Den beskrivs som ett 

intressant dokument då den presenterar en blandad filosofi och inte ett fast ideal. I artikeln lyfts 

två huvudstrategier för hälsofrämjande arbete. Personal health practices and resources, 

individens hälsa dennes egenskaper och resurser och Organisation of work, 

arbetsorganisationen. Dessa två är grunden för en hälsosam arbetsplats, friska medarbetare och 

därigenom ökad produktivitet och effektivitet. Den första strategin syftar till att möta upp det 

de anställda har med sig i sin ryggsäck i form av attityder, värderingar, kultur, tankar kring 

hälsa och personliga egenskaper. Den andra strategin ser till vad organisationen kan göra för att 

arbetet i sig ska vara hälsofrämjande, både fysiskt och psykosocialt. Den andra strategin grundar 

sig alltså i det organisatoriska i kontrast till den första som enbart riktar sig mot på det 

individuella. Genom dessa strategier görs det också tydligt att hälsointerventioner måste vara 

riktade både mot individ och organisation samtidigt. 

 

2.5 Skatteverkets definition av: 

2.5.1 Friskvårdsförmån 

Personalvårdsförmåner eller friskvårdsförmåner är förmåner av mindre värde, som syftar till 

att skapa trivsel i arbetet. Arbetsgivare kan erbjuda sin personal personalvårdsförmån i form 

av motion och annan friskvård av enklare slag. Friskvårdsförmåner, eller 

personalvårdsförmåner som de benämns på skatteverket.se, innebär förmåner i liten skala med 

syfte att öka trivseln på arbetsplatsen. Mycket tydligare än så blir inte definitionen hos 

skatteverket. För att få klassas som personalvårdsförmån måste förmånen rikta sig till hela 

personalgruppen. Förmånen får inte vara direkt utbytt mot kontant ersättning utan kan 

exempelvis betalas ut vid uppvisande av kvitto. Dessa förmåner är skattefria för den anställde. 

På skatteverkets hemsida ges exempel på friskvårsförmåner.  

 

“Exempel på personalvårdsförmåner är kaffe, förfriskningar, frukt och annan enklare förtäring som 

inte kan ses som måltid i samband med arbetet, trivselutflykt samt motion och annan friskvård.” 

[Skatteverket 2017] 
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Som synes avslutas uppradningen med “annan friskvård” vilket ger utrymmer för viss fri 

tolkning (Skatteverket 2017). 

 

2.5.2 Friskvårdsbidrag 

Arbetsgivaren kan skattefritt ge de anställda bidrag, så kallat friskvårdsbidrag, till träning eller 

motion. Den kan ske på arbetsplatsen, på annan bestämd plats eller aktiviteter nämnda på 

skatteverkets lista för avdragsgiltiga aktiviteter. Vad gäller bidraget finns därmed betydligt 

mindre tolkningsutrymme än för förmånerna. Utgångspunkten är att friskvård inte ska kunna 

ske i hemmet, med vissa undantag för exempelvis utvalda appar. Detta innebär att 

webbtjänster för träning eller utrustning inte är avdragsgiltigt. Om bidraget används till 

behandlingar av något slag bör kostnaden inte överstiga 1000 kr och den totala kostnaden på 

ett år ska kunna anses som mindre värde. Någon maximal summa för bidraget arbetsgivaren 

ger är alltså inte fastställd men den ska kunna likställas med kostnaden av ett årskort på gym. 

Arbetsgivaren kan dock ge hur högt bidrag de än önskar, men det är bara till viss gräns det är 

avdragsgiltigt, detta bestäms löpande av skatteverket. Arbetsgivaren kan ersätta en anställds 

utlägg för årskort, elektroniska varianter av årskort, klippkort eller enkelbiljetter. Tränings- 

eller motionsredskap som arbetsgivaren köper till de anställda, nikotinprodukter eller preparat 

för viktminskning är inte avdragsgiltiga. Vad gäller behandlingsmetoder som anses 

”alternativa” är det upp till arbetsgivaren att avgöra om de ska godkännas eller ej. Det är dock 

viktigt att skilja på friskvård eller rehabilitering och sjukvård. 

 

2.6 Kriminalvården Borås (KB) 

Kriminalvården Borås bedriver ett häkte och en fångvårdsanstalt. Denna studie är förlagd till 

anstalten på Västeråsen i Borås. Anstalten, som är en anstalt enbart för män, öppnades 1982 

och 1995 byggdes den ut med 32 platser. I dagsläget finns 74 platser. På anstalten finns cirka 

60 anställda med en relativt jämn fördelning mellan kvinnor och män. Som intagen på 

anstalten arbetar du, eller studerar. Anstalten erbjuder också ett antal behandlingsprogram. På 

fritiden ges möjlighet till träning av olika slag, det finns också ett bibliotek. De intagna testas 

regelbundet för att garantera drogfri miljö och lokalerna visiteras dagligen för att förhindra 

förekomsten av narkotika. För de som bor på långtidsavdelningen råder en något friare miljö, 

de lagar till exempel samtliga måltider själva (Kriminalvården 2017). De befattningar som 

finns med i denna studie är;  

Kriminalvårdare: Som kriminalvårdare arbetar man med klienterna på anstalten. Man finns 

med i deras vardag, har den personliga kontakten, sköter visiteringar, går promenader, följer 

med på permissioner, hjälper till med mat, handhar klienternas lön, deltar i transporter, 

kontrollerar bostadsrum, sköter låsningar och så vidare. 

Klienthandläggare: Som klienthandläggare har man kvalitetsansvar för klienternas 

verkställighetsplaner, man fattar beslut kring permissioner, utvärderar och planerar för tiden 

efter verkställigheter, och handleder nya kontaktpersoner. Klienthandläggaren rapporterar 

direkt till kriminalvårdsinspektör. 

Vakthavande befäl: Vakthavande befäl är operativt ansvarig för den dagliga driften gällande 

personal och larmsituationer. Allt som sker under dagen passerar genom vakthavande befäl 

och denna person har också möjlighet att stoppa verksamheten vid nödsituation. 

Personalhandläggare: Som personalhandläggare ingår de arbetsuppgifter som rör rekrytering 

och rangering av personal samt semesterläggning. 
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Kriminalvårdsinspektör: Kriminalvårdsinspektören är chef för en eller flera avdelningar, och 

ansvarar där med både för personal och klienter. Det ingår chefsuppgifter så som 

budgetansvar, syfte och måluppföljning. 

 

2.7 Friskvård på Kriminalvården 

Friskvård inom kriminalvården finns mycket väl beskriven på deras eget intranät, krimnet, 

detta är rikstäckande och gäller för kriminalvården Sverige. Informationen kommuniceras ut 

från HR-avdelningen på kriminalvårdens huvudkontor. På intranätet beskrivs det på ett tydligt 

sätt vad kriminalvården har för intentioner med friskvård. 

 

För att attrahera och behålla våra medarbetare ska våra arbetsplatser vara sådana att de främjar och 

ger förutsättningar för god hälsa, likväl som att vi förebygger ohälsa. 

[krimnet] 

  

De trycker också på att friskvården skall vara regelbunden för att bidra till ett fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande bland medarbetare. Att vara motiverande i sitt friskvårdsarbete för 

att nå ut till alla, även de personer som idag inte nyttjar friskvårdsförmånen framstår också 

som viktigt. De trycker mycket på återkommande aktiviteter för att få kontinuitet i 

friskvårdsarbetet och lyfter idrottsföreningen och det lokala engagemanget för att nå ut till en 

bredare massa. Medarbetarna uppmuntras till eget hälsoansvar men kriminalvården kan stödja 

till aktiviteter där rörelse står i fokus. I det klientnära arbetet beskriver de hur en god fysisk 

hälsa kan öka säkerheten då du genom det har en skärpt uppfattningsförmåga vid kritiska 

händelser. Sammanfattningsvis framgår, att vara en attraktiv arbetsplats och att främja 

säkerheten på arbetsplatsen som grundläggande syfte för friskvård på kriminalvården. På KB 

finns en lokal idrottsförening. Här har samtliga anställda möjlighet att bli medlem för 50kr/år. 

Ett medlemskap ger subventioner på bland annat julbord och anmälningsavgifter till 

motionslopp. IF anordnar också flertalet aktiviteter både på arbetsplatsen och utanför. I 

perioder driver IF friskvårdskampanjer. Det innebär någon form av poängsamling, exempelvis 

med hjälp av stegräknare. Vid ett visst antal poäng erhålls en premie (Krimnet 2017). 
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3 Tidigare forskning 
Friskvård är ett begrepp som är svårt att sätta en direkt etikett eller definition på. Det finns 

däremot gott om material för att rama in begreppet och sätta det i ett sammanhang. 

Hälsointerventioner är det som i vardagligt tal, på skatteverkets sida och på vår valda 

arbetsplats benämns som friskvårdsförmån, det vill säga en insats tillägnad medarbetarna i 

syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa. I följande stycke presenteras tidigare forskning 

som tillsammans ramar in fenomenet friskvård, hälsointervention och hälsofrämjande arbete 

utifrån studiens frågeställningar. Områden som kommer beröras är; betydelsen av socialt 

stöd, hälsofrämjande ledarskap, vikten av återhämtning, ansvar i relation till hälsa samt 

delaktighetens viktiga roll för engagemang och deltagande.  

 

3.1 Det sociala stödets betydelse 

Genom flertalet studier har vikten av socialt stöd påvisats, både för att orka med de vardagliga 

arbetsuppgifterna eller familjelivet, men även inom hälsofrämjande. Nylander m.fl. (2008) 

visar genom sin studie hur det sociala stödet, är en av grundbultarna i just arbetet som 

kriminalvårdare. Denna studie grundar sig i de omtalade säkerhetsproblemen på svenska 

anstalter och har undersökt kriminalvårdarnas upplevelser i sitt arbete och av de skärpta 

säkerhetsrutinerna på svenska anstalter. Resultatet visar ett mångfacetterat emotionellt arbete 

där grupptillhörighet bland kollegor och sammanhållningen är det som bidrar till trivsel och 

trygghet. Flera av studiens tillfrågade menar att det är sammanhållningen som gör att de är 

kvar på sitt arbete. Sammanhållningen skapas då de anställda tränar tillsammans och i de 

dagliga rutinerna på arbetet. Studien visar också på tydliga subkulturella delningar i 

yrkeskåren, inte bara mellan utan också inom anstalter. Dessa delningar gör sig gällande 

genom att relationerna mellan grupperna blir ytliga, nedsättande formuleringar om andra 

grupper används och skitprat om hur andra sköter sitt arbete är en del av vardagen (Nylander 

et. al, 2008). I likhet med detta har Harvey i en studie från 2009 funnit tydligt positiva 

samband mellan upplevd fysisk hälsa och stöd från kollegor. Det sociala stödet visade sig 

också ha en ångestdämpande effekt. Studien genomfördes på fängelseanställda i England och 

syftade till att undersöka sambandet mellan uppfattad fysisk hälsa, ångest och socialt stöd från 

kollegor. En uppseendeväckande del i resultatet var den som visade på allmänt dålig 

uppfattning om sin egen hälsa. Majoriteten av deltagarna skattade sitt hälsotillstånd lägre än 

det egentligen var (Harvey, 2014). 

 

 

Det sociala stödet betonas i forskningen också utifrån hälsofrämjande ledarskap och då i form 

av socialt stöd från sin chef eller överman. I en intervju-studie från 2012 genomförd på 17 

finska vårdarbetare undersöker Grönlund & Stenbock-Hult (2014) vårdpersonalens syn på det 

hälsofrämjande ledarskapets villkor och möjligheter. Studiens resultat delades in i tre delar; 

Hälsofrämjande ledarskap, ledarskapets påverkansmöjligheter och icke-hälsofrämjande 

ledarskap. Under hälsofrämjande ledarskap utkristalliserade sig kategorier som uppskattning, 

det vill säga att chefen visar intresse för personalens arbete och visar att han ger av sin tid, 

men också att han ser människan bakom yrkesrollen. Ett sätt att visa detta är genom 

personalförmåner. Även att de är bra på att ge och ta feedback lyftes, och då framförallt att ge 

positiv feedback individuellt. Under ledarskapets påverkansmöjligheter tas kategorier som 

omsorg, att skapa en god atmosfär på arbetsplatsen och att bry sig om. Med att bry sig om 

menade vårdarna känslan av att chefen stöder och har förtroende för sina medarbetare och att 

de får individuell uppmärksamhet. Utöver detta nämndes kategorier som känsla för situation 

och att möjliggöra samvaro (Grönlund & Stenbock-Hult, 2014) 
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3.2 Att främja och bibehålla hälsa 

Hälsofrämjande arbete kan se ut på olika sätt, men det finns vissa fallgropar som är lätt att 

hamna i trots att intentionen är god. Hälsoarbete kan bedrivas utifrån olika fokusområden, ett 

av dem är stress. I hälsoarbete är det viktigt att inse vikten av vila och återhämtning, där av 

också vad som på bästa sätt gynnar återhämtningen. Leif W Rydstedts artikel Relationer 

mellan fritidsaktiviteter, överengagemang och ältande över jobbet, är en studie utförd på 76 st 

heltidsarbetande britter från 6 olika företag med syfte att undersöka om olika typer av 

fritidsaktiviteter var relaterade till ältande över jobbet. Som bakgrund till sin forskning 

beskriver Rydstedt (2016) risken med kvardröjande kognitiva stressorer som inte upphör trots 

att exponeringen avslutats. Han beskriver vikten av återhämtning av god kvalitét i samband 

med stress. Det finns två typer av återhämtning, intern-pauser och korta avbrott i arbetet, och 

extern-pauser, den fria tiden mellan arbetsdagarna så som helger och semester. Rydstedt 

(2016) skriver att det är den externa varianten som det sker återhämtning av god kvalitét men 

också att det förutsätter att individen fullt ut kan distansera sig till sitt arbete. Tidigare studier 

har enhälligt visat att möjligheterna till distansering har ett samband med typen av 

fritidsaktivitet. Sport och fysisk aktivitet har gett goda resultat men även Tv-tittande, vila och 

nöjesläsning eller sociala aktiviteter har visat sig bidra till återhämtning. Samtliga studier har 

också visat på negativa effekter på återhämtningsprocessen av arbetsrelaterade aktiviteter 

under den arbetsfria tiden. Detta beror på att de arbetsrelaterade fritidsaktiviteterna inte bidrar 

till att aktivera kontrasterande fysiologiska mentala system, de anstränger alltså samma 

mentala system som det ordinarie arbetet gör. Dagens gränslösa arbete och ökade 

flexibilitetskrav är en bidragande orsak till ökningen av den här typen av problematik. 

Rydstedts studie visar på en tydlig positiv korrelation mellan ältande och arbetsrelaterade 

fritidsaktiviteter samt en motsatt negativ korrelation mellan ältande och kravlösa aktiviteter. 

Även fysiska aktiviteter visade sig negativt korrelerande till ältande över jobbet. Rydstedt 

(2016) drar slutsatsen att arbetsrelaterade aktiviteter bidrar till försämrat välbefinnande, 

fysiska och sociala aktiviteter bidrar till ökat välbefinnande. Han beskriver också hur bristen 

på återhämtning leder till försämrade prestationer och sänkt engagemang. 

 

Ett sätt att undvika risken med det gränslösa arbetet är att helt förlägga friskvårdsinsatserna 

till arbetsplatsen. Barr-Anderson m.fl. (2011) har samlat flera olika studier som undersökt hur 

en kortare fysisk aktivitet om 10-15 minuter per dag kan ha en positiv inverkan på hälsan. 

Studien är indelad i två delar. Den ena visar på hur barn i skolålder påverkas av att ha fysisk 

aktivitet dagligen på schemat, den andra delen handlar om vuxna människor arbetande i 

organisationer som infört fysisk aktivitet dagligen. Den dagliga aktiviteten skulle vara 10-15 

minuter och inbegripa rörelse, det fanns dock inget krav på hård träning. Tanken var att det 

skulle vara attraktivare med ett kortare intervall för de som sällan rör på sig alls. Många hade 

stillasittande arbeten och den fysiska aktiviteten skulle öka det allmänna välmåendet på sikt. 

Detta är forskning som skett under lång tid författaren menar att resultat syns som tidigast ett 

år efter införandet. Studier genomfördes parallellt på flera olika platser och resultaten visade 

sig mer och mer ju längre den fick pågå, tydligast positiva resultat visade sig efter 3-6 år. De 

resultaten visade över tid att nästan hälften av deltagarna hade gått ner i vikt och fått ett 

hälsosammare BMI. Andra rent kroppsliga vinster var en minskning av förslitningsskador 

som är vanliga vid stillasittande arbeten, såsom ryggont och ömma axlar, samt dåliga knän 

som kan kopplas samman med viktminskningen. Många upplevde också en bättre rörlighet i 

lederna. De kunde se effekter som minskad stress och depressionssymtom men också en ökad 

självkänsla (Barr-Anderson et al 2011). På lång sikt visar studien att det finns en stor vinst i 

att införa daglig fysisk aktivitet för ökad hälsa bland medarbetare. 
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En risk i hälsoarbete i form av friskvård som ska vara en del av fritiden är det ansvar som 

läggs på individen. Sofia Kjellström skrev 2005 en avhandling med syfte att belysa och 

problematisera olika frågeställningar om människans ansvar för sin hälsa. Kjellström (2005) 

beskriver hur kunskap är en förutsättning för att individen skall kunna ta ansvar för sin hälsa 

men att själva ansvarstagandet kan se olika ut beroende på vad det finns för förutsättningar. 

Ansvar kan vara sjukdomsalstrande, då det kan vara en källa till oro, stress och ängslan, i 

synnerhet för kvinnor. Detta är en vanlig anledning till att människor idag uppsöker vård. 

Kjellström (2005) beskriver också hur kunskap är en förutsättning för ansvar. Människor 

behöver veta vad, hur och varför de ska göra något för att kunna ta ansvar.  Kunskapskällorna 

kan vara av olika slag men att det krävs tre grundbultar för att skapa ansvarskänslor; 

faktakunskap, hälsoförståelse och självkännedom. Kjellström (2005) problematiserar vidare 

hur hälsan påverkas av så mycket mer än det individen kan ta ansvar för.  Det finns därför 

också ett samhälleligt ansvar. Samtidigt skulle det innebära att någon annan kan ställa krav 

gällande den egna hälsan. Kraven kan var utvecklande för individen genom ökad kunskap och 

så vidare men också, som tidigare nämnts en börda. Slutligen menar Kjellström (2005) att 

ansvarsbördan kan tillskrivas många, men individen har det yttersta ansvaret för sin egen 

hälsa. 

 

3.3 Delaktighet, en viktig parameter 

Att få finnas med i utformningen av en insats av något slag innebär ökat engagemang i de 

flesta fall oavsett om det gäller hälsa eller något annat. Kjellström (2005) menar att just 

delaktighet är det som kan göra ansvaret till något positivt för individen. Ansvarstagandet i sig 

kan vara hälsobringande skriver Kjellström (2005) och beskriver tre olika idéer. Den första är 

att individens hälsa är beroende av de ansträngningar som görs. Andra idén går ut på att när 

en människa tar på sig ansvaret så kan det få en positiv effekt i att man känner sig värdefull. 

Den tredje idén är, att vid ansvarstagande lär sig människor att hantera de krav som kan 

komma från omgivningen och ansvarsbördan blir inte längre en börda. Grönlund & Stenbock-

Hult (2014) visar genom sin studie på vårdanställda att delaktighet är en av de viktigaste 

förutsättningarna för hälsofrämjande ledarskap. Under kategorin ledarskapets 

påverkansmöjligheter nämns förutsättningar för god psykisk och fysisk arbetsmiljö av 

deltagarna och de var också tydliga med att det är viktigt att de känner sig delaktiga i detta. En 

annan viktig aspekt var kommunikation. Att chefen visar på öppenhet och har ett gott etiskt 

bemötande. De intervjuade var också överens om att de inte ville bli belastade med sådant 

som var chefens ansvar och som de inte kan göra något åt. Kategorier som föll under icke-

hälsofrämjande ledarskap var oetiskt handlande, att inte tåla kritik, att inte ge respons och att 

inte nyttja utvecklingssamtalen. Även här tryckte deltagarna på vikten av delaktighet. Bristen 

på delaktighet, att inte se behoven på arbetsplatsen samt att ta emot åsikter men sedan inte 

vidta de åtgärder som diskuterats menade deltagarna var tydliga tecken på icke-

hälsofrämjande ledarskap. Sammanfattningsvis skriver Grönlund & Stenbock-Hult (2014) att 

ett hälsofrämjande ledarskap bygger på en etisk grund bestående av omsorg, mod och gott 

bemötande. En annan grundläggande del i det hälsofrämjande ledarskapet är relations- och 

situationskompetens. I studien framkom också att överdrivet fokus på uppgifter och resultat 

kan vara ett hot mot hälsofrämjande ledarskap. För vidare forskning rekommenderar 

författarna en granskning av vilken roll vårdarna eller arbetstagarna själva har när det gäller 

att arbeta hälsofrämjande, samt vilka övriga faktorer som påverkar arbetshälsan. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras Karasek, Theorell & Johnssons Krav-Kontroll-Stödmodell. Denna 

modell kommer att användas för att problematisera fenomenet friskvård samt styrka 

argumentationen för hur ett friskvårdsarbete bör bedrivas för att på bästa sätt främja hälsa. 

4.1 Krav- kontroll- stöd-modellen 

Utifrån de två dominerande perspektiven inom psykosocial arbetsmiljöforskning, 

kvalifikationsperspektivet och stressperspektivet, har Robert Karasek utformat en modell för 

att beskriva sambandet dessa två perspektiv emellan. Kvalifikationsperspektivet studerar 

arbetets krav på utföraren medan stressperspektivet undersöker de stressreaktioner som 

arbetet framkallar. Karasek menar att stressreaktionerna påverkas av de krav som ställs på en 

individ i samspel med vilken kontroll individen känner över uppgiften. Genom att kombinera 

dessa förutsättningar, krav och kontroll, skapar Karasek fyra olika typer av arbeten; Aktiva 

arbeten (höga krav och hög kontroll), passiva arbeten (låga krav och låg kontroll), 

högstressarbeten (höga krav och låg kontroll) och lågstressarbeten (låga krav och hög 

kontroll). Genom dessa dras sedan två diagonaler, stressdiagonal och aktivitetsdiagonal. Ju 

längre ut på aktivitetsdiagonalen, desto bättre för individen. De arbeten som kan ses som goda 

arbeten är de som innehåller hög kontroll. Men krav avses både de fysiska krav som arbetet 

kräver, exempelvis att individen utsätts för risker i samband med arbetet, och de psykiska 

krav som arbetet ställer. Det kan vara både tidsbrist och att arbetet anses enformigt. 

Kontrollen delas också in i två delar, kvalifikationsgraden och beslutsmöjligheten. 

Kvalifikationsgraden mäter möjligheterna för individen att utvecklas i sitt arbete samt hennes 

möjligheter att använda sin kompetens. Beslutsmöjligheten gäller huruvida individen själv 

kan planera sitt arbete. Denna modell har sedan kommit att utvecklas, först av Karasek & 

Theorell och Jeff Johnsson. Det har skett ett tillägg i modellen i form av dimensionen socialt 

stöd. Johnsson menar att socialt stöd fyller behovet av sammanhållning och tillhörighet men 

att det också kan fungera som en buffert i de fall det uppstår obalans mellan krav och kontroll. 

Vad gäller socialt stöd skiljer Karasek och Jeff Johnsson på emotionellt, värderande och 

instrumentellt stöd. Emotionellt stöd är att känna sig sedd och uppskattad av både 

arbetskamrater och ledning. Värderande stöd kan likställas med feedback på utfört arbete och 

instrumentellt stöd är detsamma som samarbete. Karasek är tydlig med att skilja på de två 

källor som socialt stöd utgår från, de överordnade det vill säga ledningen, och de primärt 

närmaste, det vill säga arbetskamraterna. Socialt stöd kan till viss del också komma från 

exempelvis kunder, klienter eller liknande (Karasek & Theorell 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Eriksson & Larsson 2009:144)  
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5 Metod & Urval 
Följande kapitel beskriver tematiskt vårt tillvägagångssätt i studien, från idé till utformandet av 

forskningsfråga, tillvägagångssätt i intervjuer och analys samt val av forskning och teorier. 

 

5.1 En fenomenologisk utgångspunkt 

Denna studie kan betraktas som fenomenologiskt inspirerad. Det fenomenologiska 

perspektivet sätter förståelsen i centrum och intresserar sig för det vardagliga i subjektiva 

upplevelser snarare än det tillrättalagda. Vi som studenter har i denna studie intentionen att 

undersöka fenomenet friskvård, i vårt fall arbetsplatsens arbete med friskvård, och 

intervjupersonernas subjektiva upplevelser av denna. Ledningens tankar och intentioner har 

satts i relation till medarbetarnas tankar genom att vi ser på livsvärlden, alltså deras 

uppfattningar om deras gemensamma vardag. Inom fenomenologin framhävs den subjektiva 

erfarenheten av fenomenet, i detta fall friskvård, vilket gör att frågorna hur och varför har 

varit mer centrala i både intervjuerna och analysarbetet än vad och vilka. Självklart har 

exempelvis frågan om vilka förmåner som finns funnits med, men mest för att sätta i relation 

till följdfrågan om hur friskvården formats och varför den finns. I vårt fall innebär den 

tolkande analysen också att vi under analysarbetet kunnat ta det material till empiri som vi 

uppfattat som viktig för studiens deltagare, deras upplevelser och erfarenheter, vi har dock 

känt oss fria att tolka empirin genom att söka efter mönster eller återkommande tankar och 

åsikter inom medarbetargruppen och ledningsgruppen. Vi har också tagit våra egna tankar och 

åsikter om friskvård i beaktande och är medvetna om att de till viss del alltid finns med oss i 

tolkningsarbetet, dock har vi genom intervjupersonernas upplevelser och deras sanna värld 

beskrivit och förklarat fenomenet friskvård. Det är viktigt i en fenomenologisk studie att 

forskaren går in i studien fördomsfritt (Justesen Mik- Meyer 2011:17–21, 111). 

 

5.2 Ingång till fält 

En av oss har en bekant som är gruppchef på (KB), hon kan ses som grindvakt, genom denna 

gruppchef upprättades en kontakt med arbetsplatsen (Bryman 2011:144). 

 

5.3 Tidigare forskning och övrig litteratur 

Tidigare forskning på området samlades in med hjälp av sökverktyget primo. De artiklar, 

avhandlingar och rapporter vi fann via primo var; Harvey (2014), Grönlund & Stenbock-Hult 

(2014) Kjellström (2005), Josefsson (2009), Harvey (2014) samt Weman-Josefsson (2013). 

Följande sökord användes, var och en för sig: Ansvar, hälsa, friskvård, hälsofrämjande, 

hälsopromotion, prison, officers samt health promotion. I kombination med sökorden bockade 

vi i filtren doktorsavhandling, vetenskaplig publikation och peer review. Vi läste också 

igenom arkivet för tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv, utgiven av Karlstad Universitet för 

att se om de publicerat artiklar som kunde knytas till vår forskningsfråga. I denna sökning 

hittades artiklarna av Rydstedt (2016) samt Nylander et al (2008). Artikeln av Barr-Anderson 

et al. (2011) kom till oss som ett tips. Även litteratur av Ewles & Simnett (2005) och Winroth 

& Rydqvist 2008) har använts. 
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5.4 Val av forskningsfråga 

I ett möte med verksamhetschefen berättade vi om våra intresseområden, bland annat 

nämndes rekrytering och arbetsmiljöarbete. I samband med detta fick vi information om att de 

på KB upplevde sig ha ett lågt nyttjande av friskvårdsförmåner. Vi började redan på vägen 

därifrån fundera tillsammans över vad det låga nyttjandet kunde grunda sig i, och då vi båda 

har ett personligt intresse för hälsa och motion kändes det som att vi hittat vårt ämne. Vi 

resonerade vidare, mycket utifrån oss själva och hamnade då i frågan om syfte med 

friskvårdsarbetet. Vi upplever att det är lättare att prestera när vi känner att vi har ett syfte 

med det vi gör. Även den del som rör medbestämmande togs fram utifrån egna erfarenheter, 

då vi upplever att det är lättare att engagera sig om man känner sig delaktig. Eftersom vi inte 

hade speciellt mycket information från KB om friskvården ville vi hålla syftet och 

frågeställningarna breda och öppna. När ämnet spikats började vi söka efter tidigare forskning 

på området och valde att skapa oss en bred bild av det hela, mycket eftersom 

friskvårdsbegreppet visade sig vara väldigt svårdefinierat, om inte helt odefinierat. När syftet 

och frågeställningarna formulerades hade vi forskning och litteratur rörande hälsoansvar, 

arbetsmiljöarbete, hälsopromotion, hälsans effekter på arbetsprestation, kriminalvården, 

motivation och engagemang som kunskapsbank. Utifrån denna breda kunskapsbank samt att 

informationen från KB angående friskvårdens utformning, och vad de egentligen menade med 

lågt nyttjande, var ytterst knapphändig bestämde vi oss för att formulera ett, som tidigare 

nämnts, brett syfte och öppna frågeställningar. 

 

5.5 Val av metod 

För att få möjlighet att möta deltagarna i studien, se deras arbetsplats och kunna fånga upp 

intervjupersonernas inställning valde vi att genomföra semistrukturerade intervjuer. Som 

tidigare nämnts framstod ämnet friskvård som svårinramat och genom den typen av intervju 

där följdfrågor och sidospår är tillåtet kunde vi också matcha den breda tidigare forskningen 

med en bred empiri. Genom intervjuerna kunde vi ställa öppna frågor och spinna vidare på 

den information som gavs och ställa följdfrågor för ökad problematisering. På detta sätt 

förändrades också intervjuerna något under hela intervjuprocessen. Intervjuguiden som låg till 

grund var densamma men vissa följdfrågor blev återkommande då vi upptäckte att de 

fungerade bra för att intervjupersonen skulle öppna sig. Eftersom det är individuellt hur en 

fråga tolkas behövde frågorna ibland korrigeras, eller förklaras. Vi kunde till exempel ge 

ledningsgruppsrepresentanterna möjlighet att belysa sin sida av ett problem någon av 

medarbetarna nämnt (Aspers 2007:143) (Bryman 2011:419–422). 

 

5.6 Utformning av intervjuguide 

Vi utformade två separata intervjuguider en för ledningsgruppsrepresentanter (se Bilaga 2), 

och en för medarbetare (se Bilaga 3). Båda intervjuguiderna följde samma teman men var 

formulerade lite olika beroende på vem som skulle svara, vilka arbetsuppgifter och roll den 

hade. Intervjuguiderna delades in i fem delar utifrån studiens frågeställningar, det vill säga de 

frågeställningar som utformades vid studiens början. Frågeställningarna har dock efter 

intervjuguidernas utformande ändrats något. Dessa frågeställningar kom dock att ändras något 

under analysarbetet. Där av stämmer intervjuguiden inte fullt ut med de slutgiltiga 

frågeställningarna. Intervjuguiden inleddes med en första presentationsdel där en kontakt med 

intervjupersonen skapades och information utbyttes om till exempel intervjupersonens 

intresse för hälsa. Där besvarades också frågan om i vilken utsträckning personen nyttjade 

friskvårdsförmånerna. Även befattning och arbetsuppgifter skull kunna komma att vara 
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intressanta vid eventuella variationer i svaren. På så sätt kunde mönster skönjas beroende på 

befattning.  Den andra delen syftade till att ge en bild av intervjupersonernas inställning till 

friskvård samt vad organisationen ansåg vara friskvård. Del tre berörde KB:s syfte med sina 

friskvårdsinsatser. Den fjärde delen innehöll frågor om hur KB kommunicerat ut insatserna 

och dess syfte. De sista frågorna gav intervjupersonerna möjlighet att värdera de befintliga 

insatserna, samt ge förslag på förbättringar. I intervjuns slutskede fick intervjupersonen också 

delge om det fanns något annat de önskade prata om som rörde ämnet och som frågorna inte 

tagit upp. 

 

5.7 Pilotintervju 

En pilotintervju á 30 minuter genomfördes för att fastställa intervjuguidernas kvalitet i 

förhållande till studiens frågeställningar. Vi ville ha en intervjuperson som i möjligaste mån 

kunde likställas med våra intervjupersoner på kriminalvården. En av oss har en väninna som 

arbetar som polis i en lite högre befattning. Hon ställde upp och fick svara på frågorna från 

den intervjuguide vi formulerat för ledningen. Då det var svårt att hitta pilotintervjupersoner, 

och den andra intervjuguiden var i stort sett likadan nöjde vi oss med enbart en pilotintervju. 

Utifrån de svar som gavs i pilotintervjun kände vi oss nöjda med intervjuns utformning och 

studiens syfte. Pilotintervjun genererade ett fåtal korrigeringar i intervjuguiderna som sedan 

användes i studien. Pilotintervjun kan ses som en del i den förstudie Aspers (2007) 

rekommenderar. Förstudien är till för att ge den huvudsakliga studien sin riktning och präglas 

därför av förbättringsarbete både vad gäller studiens huvudfrågeställningar och metodval 

(Aspers 2007:70-71). 

 

5.8 Urval 

På den aktuella arbetsplatsen fanns en rad olika befattningar och arbetsuppgifter, närmare 

beskrivna i avsnittet ”Kriminalvården i Borås”. Becker (2008) poängterar vikten av att göra 

ett medvetet urval utifrån sin forskningsfråga. De medarbetare som blev intervjuade 

handplockades av arbetsledaren i samråd med oss för att tiderna skulle fungera med deras 

arbetsuppgifter. Personer med olika bakgrund, ålder, arbetsuppgifter och erfarenhet på 

arbetsplatsen valdes ut på arbetsgivarens initiativ. Vi hade inte i förväg ställt krav på variation 

bland intervjupersonerna. Detta då vi fått information om att det skulle bli svårt 

schematekniskt för personalen att gå ifrån sina arbetsuppgifter. (Becker 2008, s 79-

82)(Bryman 2011:392). Könsfördelningen i studien är jämnt fördelad mellan män och 

kvinnor. De befattningar som intervjuats är; Kriminalvårdare, klienthandläggare, vakthavande 

befäl, personalhandläggare och kriminalvårdsinspektör. Hänsyn har tagits till tid och kontext 

då samtliga deltagare i studien arbetade dagtid den aktuella veckan och deltog i intervjuerna 

på arbetstid. Intervjuerna genomfördes på en vardag, i ett mötesrum på anstalten, det vill säga 

i deras egen vardagsmiljö. Bryman poängterar vikten av att samtliga intervjuer genomförs 

med samma förutsättningar för att undvika att dra slutsatser på händelser som kommer sig av 

avvikande tid eller kontext (Bryman 2011:395) 

 

5.9 Tillvägagångssätt i Intervjuerna 

Vi deltog båda vid majoriteten av intervjuerna detta för att båda skulle få största möjliga 

förståelse för empirin. Under intervjun var en intervjuledare och en antecknade och gavs 

möjlighet att ställa frågor i intervjuns slutskede. Intervjuerna delades upp så att en och samma 

person var intervjuledare för ledningen och en och samma person var intervjuledare för 
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medarbetarna. Då en av intervjupersonerna är bekant till mig, Lisa Larsson, togs beslutet att 

jag inte skulle delta under denna intervju. Detta för att minska risken att intervjun blir alltför 

personlig och därmed minska den externa reliabiliteten. Bryman förklarar att det är viktigt för 

reliabiliteten i kvalitativ forskning att kunna gå in i en liknande social roll som den tidigare 

forskaren vid upprepning av studien (Bryman, 2011:352). 

 

5.10 Etiska överväganden 

Hänsyn har, enligt god vetenskaplig sed, tagits till informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman 2011:131-132). Intervjupersonerna 

informerades om sina rättigheter genom ett missivbrev (se Bilaga 1) samt muntligen vid 

intervjuns början. De fick information om att intervjun var frivillig och att de när som helst 

skulle kunna avbryta, samt om den begränsade anonymiteten, det vill säga att inga namn 

skulle komma att nämnas i studien men att ledningsgruppen på arbetsplatsen är medvetna om 

vilka som deltagit. De informerades också om på vilket sätt studien skulle komma att 

publiceras och att den skulle presenteras i KB:s ledningsgrupp. Deltagarna erbjöds också att ta 

del av studien och fick lämna sin e-postadress vid intresse. Det informerades om hur lång tid 

intervjun skulle ta. De fick också samtycka till att intervjun spelades in. 

 

Vid citat framgår det huruvida det kommer från ledningen eller en medarbetare, detta för att 

kunna sätta ledning och medarbetares tankar och åsikter i relation till varandra. Vid ett fåtal 

tillfällen preciseras också medarbetarnas befattningar. Detta sker då vi kunnat se mönster i 

intervjupersonernas svar utifrån befattning. För att bibehålla en viss anonymitet genom 

studien benämns samtliga intervjupersoner med han. 

 

5.11 Analys 

Efter intervjuerna transkriberades materialet. Analysarbetet bestod av noggrann genomläsning 

av materialet samt en kodning. Ett kodningsschema utformades genom att studiens fyra 

huvudsakliga frågeställningar tilldelades en färg för markering i texten. Vi gjorde alltså inte 

en rad- för rad-kodning i marginalen utan strök under de delar i texten som berörde ett tema 

med respektive färg. Utöver dessa fyra koder markerades också de delar i texten som tydligt 

handlade om arbetsplatsens idrottsförening, samt meningar som vi ansåg skulle kunna komma 

att vara intressanta citat i studiens resultatavsnitt. Det vill säga meningar som gav tydliga 

beskrivningar av tankar, åsikter eller fenomen. Vid citaten, som ströks med 

överstrykningspenna till skillnad från övriga markeringar, antecknades också vad de gällde 

för att de lätt skulle hittas, exempelvis ”vattenmaskin” eller ”kommunikation” (Aspers 

2011:184-186). Efter kodningsarbetet sammanställdes intervjuerna till ett resultatavsnitt. 

Under skrivarbetet användes också sökfunktionen i Microsoft Word för att fånga upp 

nyckelord för resultatet, exempelvis arbetsmiljö och syfte. 

 

Under analysarbetet framgick det att studiens huvudsakliga frågeställningar behövde viss 

korrigering då den information som de grundat sig på visade sig bristfällig. En av 

frågeställningarna anspelade tydligt på att det var lågt nyttjande av friskvårdsförmånerna på 

KB. Genom intervjuerna visade sig detta vara felaktigt och denna frågeställning korrigerades 

därför. Brist på delaktighet och medbestämmande lyftes också i flertalet intervjuer. Där av 

lades aspekten delaktighet in i studiens frågeställningar. 
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5.12 Teori 

Teorin Krav- kontroll- stödmodellen, av Karasek (Karasek & Theorell 1990) har nyttjats för 

att få en djupare förståelse för och diskussion kring den empiri som samlats in. En teori syftar 

till att systematisera, förstå och förklara verkligheten. Teorin ska fläta samman data, 

erfarenheter eller antaganden och betraktas som ett redskap under studiens samtliga delar 

(Becker 2008, s 13) Krav- kontroll- stödmodellen har vi studerat tidigare i utbildningen och 

då vår empiri visade sig innehålla tankar om både stress, påverkansmöjligheter och socialt 

stöd, framförallt från ledningen passade den bra. Även en del av den tidigare forskning vi tagit 

till oss anspelar på krav-kontroll-stödmodellen.  

 

5.13 Förförståelse 

Inför denna studie hade vi en mängd uppslag på ämnen men efter att ha besökt (KB) som vi 

fått tillträde till bestämde vi oss ganska snart för just friskvård. Genom medierapporteringar, 

från bland annat SVT-nyheter har vi kunnat se hur arbetsmiljön inom kriminalvården framstår 

som osäker. Bland annat en uppmärksammad händelse då en vårdare blev misshandlad till 

döds. Också genom kontakter inom kriminalvården kände vi viss skepsis över deras sätt att 

hantera personal. Vi tänkte därför att det skulle bli väldigt intressant att undersöka deras 

friskvårdsarbete närmare. Eftersom friskvård är en del av de flesta arbetsplatsernas 

arbetsmiljöarbete hoppades vi att frågor om friskvård också till viss del skulle leda oss in i 

deras arbetsmiljöarbete. Kanske skulle vi den vägen också kunna glänta lite på dörren till det 

vidare arbetsmiljöarbetet och se friskvårdens roll i det. En tanke som planterades i oss vid vårt 

första besök på KB var att de uttryckte en låg nyttjandegrad av friskvårdsförmåner bland 

anställda. Detta har också färgat studien på så vis att det var en av våra utgångspunkter. Den 

känslan vi fick när vi gick in på anstalten första gången, för ett möte med verksamhetschefen, 

var att vi också var inlåsta och insåg då att detta är en väldigt speciell arbetsmiljö att vistas i. 
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6 Resultat 
I detta avsnittet behandlar vi den empiri som kommit till oss genom intervjuerna. Vi beskriver 

hur det är att arbeta inom kriminalvården och de perspektiv som finns på friskvård både ur 

det individuella perspektivet men också utifrån hur det är på KB. Det blev oväntat mycket 

information om en vattenmaskins vara eller icke vara vilket leder oss in på medbestämmande 

och delaktighet från medarbetarnas sida gentemot ledningen. Vi återger också hur 

information om friskvård och dess syfte når ut till medarbetarna. Idrottsföreningen får ett 

eget utrymme för att tydligt kunna särskilja det från den övriga friskvården. 

 

Fängelsegrinden slår igen bakom oss och vi styr stegen mot centralvakten. 

Identitetshandlingar, telefoner och datorer låses in och ytterligare tre låsta dörrar passeras. Vi 

tar plats i ett litet konferensrum på andra våning och den första intervjupersonen anländer. 

Under två dagar passerar tio intervjupersoner vårt rum och vi får möta tio människor med 

olika historier, tankar och uppfattningar. Intervjuerna som stundtals tenderar att övergå i 

samtal berör friskvård men även andra arbetsmiljöaspekter ventileras. Det sammantagna 

resultatet av intervjuerna visar på motsättningar och viss ambivalens, framförallt mellan 

ledningsgruppen och medarbetargruppen, men även inom grupperna. Vi får trots vissa 

positiva vinklar även information om att det finns mycket att jobba med vad gäller 

arbetsmiljön på KB. Friskvården blir ganska snart en sekundär fråga då de flesta verkar nöjda 

och nyttjar den. Vad som däremot framgår under intervjuerna är bristen på kommunikation 

mellan ledningen och medarbetarna, kanske också inom ledningen. Arbetsplatsen, som genom 

sin organisation är hierarkiskt uppbyggd visar sig också i det dagliga arbetet vara toppstyrd. 

Flera av medarbetarna vill bli sedda, hörda och mer delaktiga. Diskussionen kring en 

vattenmaskin på arbetsplatsen kommer att få oväntade proportioner och vi anar att 

vattenmaskinen kommit att bli en symbol för medarbetarnas brist på delaktighet. 

 

 

6.1 Och de intervjuade är... 

Bland de intervjuade finns sju medarbetare och tre representanter från ledningsgruppen. 

Medarbetarna har olika befattningar och arbetsuppgifter så som, vakthavande befäl, 

kriminalvårdare och klienthandläggare. Även i ledningsgruppen finns personer med olika 

uppgifter. Två av dem har personalansvar, en annan arbetar mer operativt med personal och 

planering. I både medarbetargruppen och ledningsgruppen fanns alltifrån elitidrottare som 

tränar alla dagar i veckan till personer som rör sig väldigt lite. 

 

6.2 Att arbeta på kriminalvården 

Arbetsmiljön på KB har beskrivits på många olika sätt genom intervjuerna. Flera av 

intervjupersonerna poängterade att arbetsmiljön på KB förändras mycket över tid. 

Arbetsmiljön har bland annat beskrivits som aktiv-stillasittande, dålig-bra, god-

tuff/hård/påfrestande, osäker-säker, varierande och stressig. Medarbetarna visade på olika 

åsikter kring arbetsmiljön, något som till stor del följde mönster utifrån befattning och 

arbetsuppgifter. En av medarbetarna, som arbetat en väldigt kort tid på KB ansåg sig ha en 

väldigt god arbetsmiljö på alla sätt, framförallt ur säkerhetssynpunkt. De som arbetat som 

vårdare en längre tid såg brister i arbetsmiljön, ur säkerhetssynpunkt men framförallt utifrån 

sina arbetstider. De förklarade hur de inte fick tillräckligt med återhämtning och att det var en 

av anledningarna till att de inte nyttjade friskvården som de önskade. De orkade inte. Vissa 
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berättade att de ibland tvingats ta ut semester mellan sina pass för att hinna med att återhämta 

sig. 

 

“Men det är som jag säger, våran arbetsmiljö, bli sedda från ledningen, det har varit jättetungt med 

schemaändringen. Det är många som tar semester. 

[medarbetare, vårdare] 

 

Andra menade tvärt om att de fick tillräckligt med vila. Här framträder det mönster som gör 

sig gällande vid fler tillfällen. Den medarbetare som inte upplever återhämtning arbetar som 

kriminalvårdare, medan den som anser sig få återhämtning arbetar som vakthavande befäl, 

alltså inte så klientnära som vårdarna. Något annat som medarbetarna och ledningen hade 

olika åsikter om var huruvida arbetet ska betraktas som fysiskt krävande eller inte. En 

medarbetare sa; 

 

“Den här arbetsplatsen kräver fysisk aktivitet, att man försöker tänka att man har ett håll igång, att 

det faktiskt behövs, dels i vår grundutbildning och dels utifrån att vi har självskydd och sådana saker, 

för att man skall orka med det hela.” 

[medarbetare] 

 

Ledningen å sin sida menade att arbetet snarare skulle klassas som ett stillasittande jobb, 

rörelsen handlade enbart om förflyttning från ett ställe till ett annat. Genom intervjuerna fick 

vi information om att de som anser sig ha sämst arbetsmiljö också arbetar närmast klienterna. 

Ett tema som återkom i flera intervjuer var hög personalomsättning. Den framhålls som en 

orsak till att arbetsmiljön blivit sämre då mycket trygghet och kunskap försvunnit med de som 

slutat. En av ledningsgruppsrepresentanterna beskrev det som en ond cirkel som är väldigt 

svår att bryta och att det till stor del beror på KBs ovana att behöva vara en attraktiv 

arbetsgivare. 

 

6.3 Perspektiv på friskvård 

6.3.1 Nyttjande av friskvård 

Vad gäller friskvård som begrepp ansåg intervjupersonerna ofta att det är väldigt brett och 

menade att friskvård är allt som man mår bra av. Det var dock flera av dem som sedan 

reviderade sitt svar och minskade ner begreppet till fysisk aktivitet av något slag. Vissa av de 

intervjuade pendlade mellan dessa svar några gånger och kunde inte riktigt bestämma sig för 

vad de tyckte. Från ledningshåll kom svar som; 

 

”Friskvård för mig är att ta hand om sig och må gott och liksom vara ute och röra på sig” 

[ledning] 

 

En annan satte sitt eget perspektiv i relation till organisationens och beskriver hur det som är 

friskvård för honom inte är det för KB. 

 

”För mig är det massage men för en annan är det gymkort. Men den generella uppfattningen är nog 

att det måste vara någon slags träningskort. Men det är det ju inte för mig.  

Mer vad man själv mår bra av.” 

[ledning] 
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Friskvårdsförmånerna på KB visar sig nyttjas i stor utsträckning men det är tydligt att sättet 

att nyttja förmånerna och se på friskvård är ganska individuellt. Intervjupersonerna uttrycker 

alla hur de antingen nyttjar friskvårdsbidraget eller någon av förmånerna på plats. Många 

nämner också den idrottsförening (IF) som finns på arbetsplatsen. IF kommer att beröras 

närmare senare i resultatavsnittet. Genomgående i intervjuerna är att frågan om hur man 

nyttjar friskvårdsförmånerna svaras med huruvida man nyttjar eller inte nyttjar 

friskvårdsbidraget. Intervjupersonerna skiljer alltså inte på förmåner och bidrag, utan 

förknippade friskvård enbart med bidraget. Det krävdes i de flesta fall exempel på övriga 

friskvårdsförmåner för att intervjupersonerna skulle få en förståelse för att vi inte enbart 

menade friskvårdsbidraget. De hade alltså en klar bild av hälsa men friskvård begränsades till 

friskvårdbidrag istället för att även innefatta förmåner som tillgång till gym eller naprapat. 

 

Flera av intervjupersonerna köper gymkort för sina friskvårdspengar och visar inte på 

reflektion över sitt val, trots att de i vissa fall använt kortet ytterst lite. 

 

”Oftast har jag köpt gymkort, har nästan alltid haft det, även om träningen varit lite bristfällig har jag 

ju haft ett gymkort. Vissa månader tränar jag nästan ingenting.”. 

[ledning] 

 

En av intervjupersonerna berättar hur han använder sitt friskvårdsbidrag till massage och 

menar att det är det bästa för stresshantering. Genomgående vad gäller bidraget är att de som 

inte nyttjar det känner sig begränsade av de inskränkningar som gäller från skatteverket. 

Bland intervjupersonerna finns bland annat maratonlöpare, ryttare och friidrottare som inte 

har möjlighet att använda pengarna i sin sport. 

 

Vad gäller övriga förmåner råder en viss förvirring över vad som faktiskt är friskvård på 

arbetsplatsen och inte. Som tidigare nämnts behövde många hjälp på traven för att komma på 

några sådana förmåner alls. De saker som medarbetarna nämnde som friskvårdsförmåner var; 

ett gym i källaren, en vattenautomat med bubbelvatten, aktiviteter anordnade av IF, samt 

gåstavar på kontorsvåningen. Ledningen nämnde utöver detta också att friskvårdspengarna 

går till vissa gemenskapsfrämjande aktiviteter så som brännbollsturnering och julbord. Den 

överlägset mest uppskattade förmånen var bubbelvattnet, och till medarbetarnas stora förtret 

var maskinen nu trasig och många oroade sig över att den inte skulle vara kvar. 

 

Gymmet var den förmån som kom på tal i samtliga intervjuer, alla kände till att det finns ett 

gym på arbetsplatsen. Det var dock ett mindre hett ämne än vattenmaskinen, både av den 

anledningen att de flesta bara nämnde att det finns och inte alls nyttjade det, men också därför 

att det ansågs vara en tryggad förmån. Gymmet har funnits länge och förvaltas som det är. Det 

kostar varken mer eller mindre av att stå där det står. En av medarbetarna säger att han ofta 

går till gymmet på lunchen, bara kort 15 minuter, så han inte behöver duscha. En av 

ledningsgruppsmedlemmarna hävdar att han ofta tänker på gymmet, men att han inte hunnit 

dit ännu, trots många år på KB. Flera av intervjupersonerna menade att det är samma lilla 

grupp som återkommer till gymmet. 

 

6.3.2 Friskvård på Kriminalvården Borås 

Samtliga intervjupersoner fick svara på vad de upplever att friskvård är på kriminalvården i 

Borås och sätta detta i relation till sina personliga tankar om begreppet. De svarade enigt att 

det är fysisk aktivitet. Att röra på sig, eller ännu mer konkret, köpa ett träningskort. En 

medarbetare sa; 
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”Ut och promenera… nej men friskvård på kriminalvården är väl det här klassiska, ut och rör dig. Det 

är inte gå och sätt dig och fiska trots att fiske är en alldeles utmärkt friskvårdsgrej. Men det är inte 

sånt som premieras, man tänker friskvård och man ska ut och röra på sig och springa, så det gör man 

mycket. Speciellt inom kriminalvården. Lite macho-stuk på det.” 

[medarbetare] 

 

Dock fanns det personer i ledningen som senare i intervjun också nämnde 

gemenskapsfrämjande aktiviteter som friskvård. Det blev tydligt genom intervjuerna med 

ledningen att det fanns en önskan om att få medarbetarna i rörelse och att få medarbetarna att 

leva mer hälsosamt. De nämnde flertalet gånger hur de pushar för, påminner och informerar 

om vikten av fysisk aktivitet. Från ledningens sida nämns också att de generösa 

friskvårdsförmånerna används för att vara en attraktiv arbetsgivare och framhålls som en av 

de stora förmånerna med att arbeta på KB. Flera av ledningsgruppsmedlemmarna nämner att 

de från ledningen anser det av yttersta vikt att prata mycket om hälsa. De förklarar att det 

kanske är en faktor som kan bidra till ökat nyttjande av förmånerna. Medarbetarna säger att de 

sällan tränar ihop på raster eller liknande utan att det bara är IFs aktiviteter som är efter 

arbetstid. På frågan till en av ledningsgruppsmedlemmarna om de föregår med gott exempel 

vad gäller hälsa och nyttjande av friskvård svarar han; 

 

“Både ja och nej. Vi lever ju i det här när man inte hinner, med att man plockar bort. Friskvård blir 

inte prioriterat då när man har mycket, så där är det väl... Men ja vi pratar om det och försöker hålla 

det levande men vi försöker ju vara delaktiga i mångt och mycket…” 

[ledning] 

 

6.3.3 Förmånernas utformning 

På KB finns det olika sorters friskvårdsinsatser och under intervjuerna blir det tydligt att 

friskvård är ett väldigt luddigt begrepp. Det är svårt att få en klarhet i vilka förmåner på 

arbetsplatsen som ses som friskvårdsförmåner och vilka som ses mer som vanliga 

personalförmåner. Vissa tycker att alla förmåner som är personalfrämjande kan ses som 

friskvård, eftersom det bidrar till positiv energi. Ett exempel på sådana förmåner är att de 

anställda har fri tillgång till kaffe under arbetstid. En annan förmån som verkar främjande är 

den handledning alla kriminalvårdare har regelbundet. Vissa vill begränsa begreppet mer och 

enbart klassa det som är avdragsgiltigt från skatteverket som friskvårdsförmåner. De förmåner 

som faller under en sådan kategori är tillgång till gym, gåstavar, vattenmaskin, subvention på 

receptbelagda läkemedel, bidrag vid besök hos kiropraktor, ett fåtal aktiviteter anordnade av 

arbetsgivaren i samarbete med IF, julbordet i samarbete med IF och friskvårdsbidraget. 

Förmåner som funnits tidigare och som nämns av flera personer är en massagestol och en 

timmes träning i veckan på arbetstid. Träningstimmen upplevs som en saknad förmån och 

flera intervjupersoner önskar att den ska återinföras. Även idrottsföreningens arbete anser 

vissa vara friskvård, men då det är en fristående förening, om så intern och drivs av 

medarbetarna själva, berörs den i ett eget stycke under istället för friskvård. 

 

KB har, enligt intervjupersonerna, ett generöst friskvårdsbidrag. Det framkommer upprepade 

gånger att den höjning som nyligen gjorts från 1500 kr till 3000 kr upplevs positiv. Även de 

som ser hinder att nyttja det på grund av skatteverkets regler anser att det är bra. Utöver 

skatteverkets inskränkningar nämns KB:s system för redovisning som en bromskloss. Även i 

ledningen framkommer det ett par gånger att systemet kanske skulle kunna upplevas krångligt 

och att det borde finnas enklare sätt att lösa det på.  
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6.4 Medbestämmande 

6.4.1 Vem bestämmer? 

I det första samtalet med verksamhetschefen på KB gavs gåstavarna som ett exempel på en 

förmån som inte nyttjades alls. Det målades upp en bild av hur stavar köpts in för 

medarbetarnas skull och nu, flera år senare satt prislapparna fortfarande kvar. Den låga 

nyttjandegraden av dessa stavar bekräftades genom intervjuerna och flera gånger frågade sig 

intervjupersonerna vem som köpt in dem. Det visar sig att en tidigare anställd sköterska köpt 

in stavarna på eget initiativ. Ovanstående beslutsväg ger en målande bild av hur friskvården 

utvecklas på KB. Medarbetarna känner sig inte speciellt delaktiga i utformningen av 

friskvårdsförmånerna. De delar de känner att de kan påverka sker i IF:s regi, något som 

bekräftades av en av ledningsgruppsrepresentanterna. De intervjuade i ledningsgruppen fick 

alla frågan om de någon gång frågar medarbetarna vad de önskar. Två av de tillfrågade 

svarade att medarbetarna absolut har möjlighet att påverka men att det är genom IF 

(Idrottsföreningen) och deras aktiviteter. Den sista ger exempel på hur vattenmaskinen köptes 

in; 

 

”Är medarbetarna med och utformar och får tycka och tänka till runt detta? Nej... Nu har jag ju bara 

vattenmaskinen som exempel men det skulle jag inte säga, nej. Jag skulle nog säga att frågan inte har 

varit... Det har inte varit en fråga. Man gör som man gjort innan.” 

[ledning] 

 

6.4.2 Den omdiskuterade vattenmaskinen 

Som en av friskvårdsförmånerna på KB finns en vattenmaskin. Vattenmaskinen har funnits på 

arbetsplatsen en tid. Den ska enligt en av ledningsgruppens medlemmar ha köpts in av en chef 

som haft en vattenmaskin på sin tidigare arbetsplats och sett positiva resultat. Den här chefen 

arbetar inte längre på KB. Vattenmaskinen visar sig vara ett hett ämne just nu av flera skäl. 

Dels menar några av medarbetarna att den är ur funktion och visar viss irritation över att den 

inte är lagad. De nämner också oro över att den nu är trasig och därför kommer att tas bort 

istället för att lagas. 

 

“Jag kan tänka att friskvård är väl också, vi har haft en bubbelmaskin i köket med bubbelvatten det är 

väl också friskvård att uppmuntra till att vara sundare istället för att ta en dricka, men nu är den 

trasig och vi vet väl inte om vi får en ny än. ” 

[medarbetare] 

 

I ledningen råder också viss förvirring över vattenmaskinen. Det framkommer att frågan varit 

uppe i ledningsgrupp och att fördelar och nackdelar vägts mot varandra. Någon i ledningen 

menar att det pågår en diskussion huruvida vattenmaskinen ska vara kvar eller inte. Vissa 

hävdar däremot att beslut redan är fattat, vattenmaskinen har kommit för att stanna. En av 

ledningsgruppsmedlemmarna nämner långsiktigheten som ett argument för att eventuellt ta 

bort maskinen. 

 

“Just nu tycker 70 liksom att vattenmaskinen... vi snackar mycket vatten nu, men om man ser det på 

fem års sikt så är det bara 35 som jobbar kvar och de nya vill inte ha vatten.” 

[ledning] 
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Han menar att det är de som arbetar på KB idag som driver frågan om vattenmaskinen men att 

personalgruppen kommer förändras på fem års sikt. Om fem år arbetar hälften kvar och det är 

först då de kan veta om de nyanställda också vill ha en vattenmaskin. 

 

Delar av ledningen uttrycker sin teori kring att vattenmaskinen är en så het potatis och menar 

att det inte har med maskinen och det den tillför att göra. Han menar att om vattenmaskinen 

inte funnits hade det inte heller varit någon som efterfrågade den. Han jämför det med 

massagestolen och menar att det är förlusten som är stor. De flesta av medarbetarna som 

intervjuats trycker dock på positiva effekter av vattenmaskinen och tycker att den är ett mer 

än välkommet inslag på arbetsplatsen. Fördelar som nämns med vattenmaskinen är att det är 

gott med kallt vatten efter träning och att man inte går till godis och läskautomaten i entrén 

utan dricker bubbelvatten istället, vilket är nyttigare. 

 

“Det är ju friskvård återigen jag skulle bli jätteglad om vi fick tillbaka våran bubbelmaskin för jag 

tycker inte om vatten och jag vill gärna ha bubblor och det är väl att uppmuntra till att inte gå till 

entrén och köpa en dricka. Så det är väl friskvård, trevlig arbetsplats trevlig miljö.” 

[medarbetare] 

 

6.4.3 Delaktighet i beslut 

Under intervjuerna framgick det att vissa av medarbetarna inte känner sig sedda av ledningen. 

Vattenmaskinen beskrivs som en skitsak, men ändå något som gör att medarbetarna känner 

sig uppmärksammade. 

 

Vi har haft en bubbelmaskin i köket med bubbelvatten det är väl också friskvård [...] Det är skitsaker 

men se oss lite mer. 

[medarbetare] 

 

Vattenmaskinen får här klä skott för en långt större problematik, den att medarbetaren i det 

här citatet inte känner sig sedd på arbetsplatsen. Även andra visade frustration över att inte bli 

hörda och kände hur ansvaret hela tiden studsade tillbaka. En av intervjupersonerna beskriver 

också hur han önskar att få mer personlig återkoppling då de idag övervägande får kollektiv 

återkoppling. 

 

“Se oss, beröm oss för att jag är bra inte ni har jobbat bra, vi pratar om individuella löner då är det 

ett individuellt bemötande också” 

[medarbetare] 

 

Överlag beskriver medarbetarna kommunikationsklimatet på KB som svårt. De nämner att 

ledningen känns avskärmad från verksamheten och efterfrågar mer delaktighet. De har 

mycket möten och är inte ute och ser verksamheten på samma vis. De pratar inte med 

personalen och har då svårt att fånga upp om någon mår dåligt. På frågan om vad KB kan 

göra för att de som medarbetare ska må bra svarade en av dem; 

 

“Vara lyhörd för mig, utvecklingssamtal, att inte skärma av sig från personalgruppen och skicka 

direktiv utan att man är ute och rör sig ibland med, att man har en god kommunikation.” 

[medarbetare] 

 

Det råder delade meningar bland medarbetarna gällande att få gehör för de idéer, åsikter och 

förslag som finns. Några anser att de alltid blir lyssnade på och att de har god kommunikation 
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med sin chef medan det finns några som inte alls tycker att de blir hörda. I kontrast till detta 

uttrycker ledningsgruppsrepresentanter flertalet gånger att de är måna om att lyssna på sina 

medarbetare men att de kanske inte alltid hörsammar önskemålen. Ledningen var överens om 

vikten av att vara en närvarande chef. Att se sina medarbetare, att finnas där och att fånga upp 

de som mår dåligt tidigt. Att våga prata om det som är jobbigt, men som framgår av 

ovanstående uttalanden från medarbetare är detta något de inte lyckas så bra med. 

 

6.5 Friskvårdens syfte & spridning 

6.5.1 Varför friskvård? 

Samtliga medarbetare fick svara på vad de tror är KBs syfte med sina friskvårdsinsatser. 

Svaret blev då från flera håll att hålla sig frisk för att orka med sitt arbete och för att ha ett bra 

fysiskt och psykiskt mående. Minskade sjuktal var också något som flera av medarbetarna tog 

upp som de tror är en viktig faktor. Att det kan minska förslitningsskador och i längden vara 

ekonomiskt gynnsamt. Det finns också tankar om att det stundtals är ett hårt klimat att arbeta i 

och att de i vissa lägen behöver vara fysiskt starka för att kunna skydda sig själva och sina 

kollegor. Det är dock väldigt tydligt från medarbetarna att ett direkt syfte med 

friskvårdsförmånerna från ledningens håll inte förmedlats. En av 

ledningsgruppsrepresentanterna vet ingenting om något syfte med friskvården, han menar att 

det finns nedskrivet i policys och liknande dokument men att han själv inte tagit del av det. 

Andra i ledningen menar att det är för att få människor i rörelse, och beskriver arbetet på KB 

som; 

 

Vi sitter ju ganska mycket. Vi har ett rätt så rörligt jobb men vi tillhör ju kategorin stillasittande. Det 

är ju inget fysiskt tungt jobb ändå. 

[ledning] 

 

Vad som inte framgår här är om intervjupersonen syftar till sitt eget arbete, en annan typ av 

tjänst eller samtliga arbetsuppgifter på KB. En av de intervjuade i ledningen menar dock att 

det finns tydliga ramar, rutiner och information under fliken friskvård på intranätet, men att 

det kanske inte räcker att ha den där. Friskvårdsbidraget kommer också på tal, och där menar 

ledningen att deras vision är att pengarna ska användas för att människor ska må bättre. 

Vidare menar de att det inte är ett fysiskt tungt arbete men att det innefattar viss rörelse och 

menar då att syftet är att röra på sig och gärna göra det tillsammans, att må bra tillsammans. 

Det framgår också att syftet inte är något som det resoneras kring i ledningsgruppen. 

 

6.5.2 Informationsspridning 

Medarbetarna är till stor del överens om att informationen från ledningen är bristfällig, de 

eftersöker en tydligare kommunikation både i stort och runt friskvård mer specifikt. Det 

framgår genom frågan om syftet med friskvården, att det inte kommunicerats ut på ett tydligt 

sätt. Informationen kommer oftast via mail och det tycker de flesta medarbetare är bra. Det är 

dock flera av dem som har en önskan att mailen skall vara tydligare och innehålla direkt 

information istället för länkar till intranätet. I ledningen råder splittrade åsikter kring hur 

information skall nå ut till medarbetarna och det har inte diskuterats mycket i ledningsgrupp. 

En av de som intervjuas i ledningsgruppen läser själv aldrig mailen för att han tycker inte att 

det rör honom. En annan tror att mailen lätt kan komma bort och han förespråkar mötesforum 

som det bästa sättet att nå ut med information. Vid ett möte i grupp eller enskilt anser han sig 

få en annan respons, det kan komma frågor eller oklarheter och då finns en chans att ta det 
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igen och förklara. En person i ledningen förespråkar både formella och informella 

mötesforum, det viktigaste är att frågan lyfts och att man pratar om friskvård, det kan vara i 

lunchrummet eller på ett planerat möte. Något som nämns vid ett flertal tillfällen även från 

ledningshåll är bristen på tydlighet kring möjligheterna med friskvårdsbidraget. 

 

“Vi har bra möjligheter till friskvård men vi behöver bli bättre på att kommunicera det på ett tydligt 

sätt. Diskutera med medarbetarna att det inte behöver vara till ett gymkort utan kan vara till mycket 

annat. Den infon är inte svår att skaffa sig men det är inte alltid man gör det. Så det skulle vi kunna bli 

lite bättre på” 

[ledningen] 

 

6.6 Istället för friskvård 

6.6.1 Arbetsmiljöarbete 

I samtliga intervjuer framgick det att friskvård och arbetsmiljöarbete går hand i hand samt att 

arbetsmiljö och trivsel är väldigt viktigt. Arbetsmiljö finns som en fast punkt på 

medarbetarnas arbetsplatsträffar. Från ledningshåll beskrivs vikten av att ha en dialog och då 

framförallt vad gäller arbetsbelastning. Att hjälpa medarbetarna med prioriteringar och skapa 

en förståelse för att arbetet ibland är stressigt men att det däremellan kommer perioder som är 

lugnare. Det får finnas tuffa stressiga perioder, bara det är lugna perioder däremellan som ger 

återhämtning. Här nämndes också chefens viktiga uppgift i att fördela arbetet jämnt på sina 

medarbetare. I samband med detta återkom ledningsgruppsrepresentanten också till 

friskvårdens viktiga roll i återhämtningssyfte. En av intervjupersonerna från ledningen 

uttryckte att trivsel är A och O och att en människa som trivs är en människa som mår bra. 

Han menade också att arbetsmiljö är något man skapar tillsammans på arbetsplatsen. Han 

menade att man som arbetsgivare inte kan göra mer än att skapa förutsättningar för god 

arbetsmiljö och att resten är upp till medarbetarna. Ledningen visade sig dock inte helt enig i 

frågan och en av ledningsgruppsrepresentanterna uttryckte viss uppgivenhet kring 

arbetsmiljön på KB. Han säger att verksamhetsfrågorna helt tar över fokus från arbetsmiljön 

och att det skulle behöva prioriteras på ett helt annat sätt. 

 

“Min personliga åsikt är att vi har mycket att jobba på där från ledningens sida. Hela vårt sätt att 

tänka i hur vi hanterar vår personal. Alltifrån hur vi gör när de blir sjuka till hur vi gör för att de inte 

ska bli sjuka .” 

[ledning] 

 

6.6.2 Idrottsföreningen 

Den idrottsförening (IF) som finns på KB visar sig dra ett tungt lass vad gäller friskvård och 

anordnar flertalet friskvårdsaktiviteter. Inom kriminalvården Sverige finns idrottsföreningar 

på alla orter där kriminalvården finns. De är på så sätt en del i organisationen, då de får vissa 

ekonomiska bidrag av kriminalvården, men drivs helt och hållet på frivillig basis då 

medarbetarna har möjlighet att bli medlemmar. De främjar framförallt aktiviteter i grupp men 

också några enskilda aktiviteter. Flertalet av intervjupersonerna är medlemmar i IF, vilket 

kostar 50 kr per år och ger förmåner och rabatter på olika aktiviteter. IF anordnar en 

innebandykväll i veckan och betalar delar av anmälningsavgiften till lopp, så som 

Göteborgsvarvet och Kretsloppet. Flera av intervjupersonerna berättar att det är via IF de fått 

det mesta vad gäller friskvård ända sedan sin första dag på arbetet. 
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Vid tiden för intervjuerna, april och maj månad, driver IF en friskvårdskampanj som går ut på 

att du samlar poäng för varje 20 minuter du rör på dig. Du kan samla max tre poäng per dag 

och när du nått 60 poäng får du en premie i form av en väska. Flera uttrycker att det blir en 

sporre, hade du tänkt att gå 30 minuter så kanske du går tio minuter till för att få en extra 

poäng. De har tidigare haft tävling med stegräknare och en egen klassiker som löpt under en 

längre tid. Föreningen främjar också sociala aktiviteter för den som kanske inte vill träna i 

grupp. De planerade vid tiden för intervjuerna en resa till travbanan Åby, har tidigare varit på 

teater och Elfsborgsmatcher. Tillsammans med ledningen ordar de julfest och 

brännbollsturnering årligen. Idrottsföreningar finns på alla kriminalvårdens säten i Sverige 

och det anordnas riksmästerskap i till exempel fotboll, terränglöpning, golf och handboll. De 

som är med och deltar får en dags betald ledighet för att vara med och spela eller leda. De 

intervjuade visar på en väldigt positiv syn på IF, många är medlemmar och de tycker att IF 

anordnar varierade aktiviteter som många kan delta i. En av ledningsgruppsmedlemmarna 

nämner att det skulle kunna ses som att KB lägger mycket friskvårdsansvar på IF. KB bidrar 

ekonomiskt till viss del men IF driver och genomför aktiviteterna. 

 

6.7 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har det genom intervjuerna blivit tydligt att friskvård är något som skiljer 

sig åt på ett individuellt sätt. Inom båda grupperna, medarbetare och ledning, har alla en 

personlig tanke om vad friskvård är. Vad gäller friskvårdsförmånerna framgår det att det 

överlag finns en positiv inställning både hos medarbetare och ledning. Medarbetarna 

framhåller vattenmaskinen som en väldigt uppskattad förmån, gymmet som funktionellt och 

bra för de som har intresse, samt IF som ett väl fungerande och trevligt inslag på 

arbetsplatsen. Ledningen har genom intervjuerna visat på en hel del oenigheter och de säger 

också flertalet gånger att friskvård och arbetsmiljö är något de inte pratar så mycket om. De 

tycker att förmånerna som finns är bra men tänker lite olika i prioriteringarna kring 

friskvårdsförmånerna. Syftet med KBs friskvårdsförmåner har inte nått ut till de anställda och 

även i ledningen saknades enighet i frågan. Det var enbart en av de intervjuade som ringade in 

syftet då han refererade till Krimnet. Det visar sig att personalen inte alls är delaktiga eller ens 

tillfrågade i den utformning av friskvård som kommer från Kriminalvården, däremot har de 

viss påverkansmöjlighet i Idrottsföreningen.  
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7 Diskussion 
I detta avsnitt kommer stora delar av vårt resultat knytas samman med tidigare forskning och 

vår valda teori. Diskussionen kommer följa de teman som gett namn till våra rubriker. 

Avslutningsvis knyts säcken ihop under rubriken slutsatser som kan ses som en 

sammanfattning av diskussionen. 

 

7.1 Friskvård, del i ett större sammanhang 

Under våra intervjuer blev det känt att arbetsmiljöarbetet på KB inte är prioriterat, det 

framkommer också brist på medbestämmande. Enligt Shain och Kramer skapar individens 

hälsa, egenskaper, resurser och arbetsorganisationen tillsammans en hälsofrämjande 

arbetsplats. På så sätt ges också goda möjligheter för individuella, hälsofrämjande insatser i 

form av exempelvis friskvård. Friskvårdsarbetet som har huvudrollen i denna studie behöver 

alltså sättas i ett större sammanhang för att ge effekt.  Enbart friskvård kan inte främja hälsa, 

det är strategierna ovan som skapar förutsättningarna. De hälsofrämjande insatserna bör 

bedrivas på ett individuellt och organisatoriskt plan samtidigt. Grundläggande enligt Shain & 

Kramer är det traditionella arbetsmiljöarbete och det krävs i första hand att de lagstadgade 

abetsmiljöaspekterna uppfylls, de brister inom arbetstider, återhämtning och stress som 

framkommer i intervjumaterialet sätter alltså käppar i hjulet för en hälsofrämjande arbetsplats. 

En annan förutsättning för hälsofrämjande arbetsplatser är att hälsoarbetet är integrerat i hela 

organisationen och bygger på en medvetenhet om att arbetets upplägg och innehåll i sig ska 

vara hälsofrämjande.  

 

7.2 Vad är friskvård? 

Flera av intervjupersonerna beskriver ett krävande arbete, både psykiskt och fysiskt. Där av 

blir KBs friskvårdserbjudanden inte speciellt lockande. Utöver arbete, återhämtning och 

familjeliv finns inte tid eller ork att gå och träna. Genom intervjuerna blev det tydligt att 

friskvård enligt KB är att träna, gärna på gym eller springa. I skatteverkets definition av 

friskvårdsförmåner ges stort tolkningsutrymme. Där av är det svårt att riktigt förstå de relativt 

enformiga friskvårdsförmåner som bjuds av KB. Vad som däremot stämmer överens med 

skatteverkets beskrivning är det en av ledningsgruppsrepresentanterna säger om att de ska 

vara gemenskapsfrämjande. Skatteverket benämner det som förmåner i liten skala i syfte att 

främja trivseln på arbetsplatsen. Vad gäller friskvårdsförmånerna finns alltså utrymme för 

utveckling från KBs sida, utöver de aktiviteter som anordnas av IF. Friskvårdbidraget är i 

kontrast till friskvårdsförmånerna hårt reglerade av skatteverket, något som flera av 

intervjupersonerna beskriver som ett hinder. Deras fritidsaktiviteter finns inte nämnda på 

skatteverkets lista och det begränsar dem i sitt nyttjande av bidraget. Utifrån denna studies 

inramning av begreppet friskvård finns det anledning till viss kritik mot denna lista 

(Skatteverket 2017). Rydstedt beskriver vikten av återhämtning efter perioder av stresspåslag. 

Återhämtningen kan ske både internt genom exempelvis raster på arbetet eller externt, 

exempelvis på helger eller under semesterperioder. Forskning visar att den interna vilan är 

viktig men att den externa vilan är den som ger reell återhämtning. Rydstedt skriver också att 

aktivitetens karaktär inte är det viktiga under viloperioden. För någon är Tv-tittande 

återhämtning och för en annan är det en löprunda som ger bäst effekt. Att döma av Rydstedts 

tankar om återhämtning skulle skatteverkets lista på friskvårdsaktiviteter vara betydligt mer 

omfattande, kanske att vi i framtiden kan använda våra friskvårdspengar för att köpa en ny 

TV, eller som en av intervjupersonerna önskar, ett nytt fiskespö?(Rydstedt 2016)( 

Skatteverket 2017).  
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Rydstedt vill, istället för att rangordna olika aktiviteter, framhålla vikten av att aktiviteten är 

helt frånskild från arbetet. Han menar att samtliga studier på detta tema visar starkt negativa 

effekter på återhämtningsprocessen då aktiviteten på något sätt kan sammankopplas med 

arbetet. Det är de aktiviteter som helt avviker från arbetsinnehållet som ger bäst återhämtning 

då de aktiverar kontrasterande fysiologiska och mentala system (Rydstedt 2016). Här 

framträder en viktig poäng i vårt resultat, eller kanske snarare ett frågetecken. Vilken effekt 

har egentligen de friskvårdsinsatser som KB erbjuder via idrottsföreningen på de anställda? 

Kan det vara så att den goda intentionen istället får motsatt effekt? IFs aktiviteter innehåller 

samtliga inslag som på ett direkt sätt kan sammankopplas med arbetet. Många av 

intervjupersonerna nämnde innebandyträffarna som en friskvårdsåtgärd, men eftersom den är 

arrangerad av KBs lokala idrottsförening och enbart är öppen för de som arbetar på KB kan 

det bli svårt, ja rent av omöjligt att helt koppla av arbetet och ge hjärnan sin välbehövliga 

återhämtning. Rydstedt poängterar också att varje inslag av arbetsrelaterade tankar eller 

aktiviteter under en period av extern vila ger negativt utslag på återhämtningseffekten 

(Rydstedt, 2016). Det är alltså viktigt att säkerställa att innebandyträffarna inte blir ett tillfälle 

där vårdarna löser arbetsrelaterade knutar och pratar om påfrestande klienter utan verkligen 

fyller sitt syfte som avslappnande fritidsaktivitet.  

 

7.3 Vikten av att känna sig delaktig 

En annan aspekt inom fiskvårdsområdet är ansvarsfrågan, att ansvaret för friskvård och hälsa 

kan vara både hälsobringande och sjukdomsalstrande. På samma sätt som att intentionen med 

IFs aktiviteter kan ha motsatt effekt gäller det alltså hela friskvårdsbegreppet i form av 

egenansvaret. Kjellström beskriver hur ansvar, för kvinnor i synnerhet, kan vara källa till oro, 

stress och ängslan som i sin tur idag är vanliga anledningar till uppsökande av sjukvård. 

Vidare skriver hon att det är för mycket ansvar och oförmåga att hantera sin livssituation som 

leder till ohälsa. Ofta är stressorer dessutom sådant individen själv inte har möjlighet att 

påverka (Kjellström, 2005). Grönlund & Stenbock-Hult skriver under sin kategori ansvar att 

en viktig aspekt i hälsofrämjande ledarskap är att chefen tar det ansvar han eller hon ska. 

Deltagarna deras studie påpekar att personalen inte ska belastas med sådant de inte kan göra 

något åt (Grönlund & Stenbock-Hult, 2014). Karasek & Theorell beskriver genom sin krav-

kontrollteori just detta, hur för mycket ansvar och uppgifter i förhållande till möjligheten att 

påverka sin situation kan leda till ohälsa. Denna typ av arbete kallas högstressarbete. De 

trycker också på att kontrollen ligger i möjligheten att själv planera sin tid och påverka sitt 

arbete (Karasek & Theorell 1990). Genom våra intervjuer blev det känt att medarbetarna på 

KB inte känner sig delaktiga, framförallt i utvecklingen av friskvård känner de sig åsidosatta. 

Utifrån krav- kontrollmodellen leder medarbetarnas brist på delaktighet och 

påverkansmöjligheter till bristande kontroll. Om arbetstagaren då upplever att arbetsgivaren 

samtidigt ställer krav på att han eller hon ska träna efter arbetet innebär det förhöjd risk för 

stress och ohälsa (Karasek & Theorell 1990). Det kan alltså, i likhet med Kjellströms (2005) 

resonemang bli motsatt effekt. Dock är det viktigt att ha med sig att så kallade passiva jobb 

inte är eftersträvansvärda. Karasek & Theorell menar att det är kontrollen som utgör det 

grundläggande skyddet mot stress, och vid passiva arbeten istället kan leda till understimulans 

och passivitet. För att dra paralleller till friskvårdsarbetet innebär det att både låga krav och 

låg kontroll även här leder till passivitet och oengagemang. Grönlund & Stenbock-Hult (2014) 

lyfter i sin studie att delaktighet är en förutsättning för hälsofrämjande ledarskap. Resultatet i 

deras studie visar att delaktighet är en viktig parameter i utformandet av en meningsfull och 

fysiskt god arbetsmiljö men även utvecklingssamtal framhålls som ett forum för delaktighet. 
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7.4 Vattenmaskinen, en symbol för socialt stöd 

Även övriga påverkansmöjligheter kommer på tal och vi upplever att vattenmaskinen skulle 

kunna vara en symbol för bristen på detta. Personalen upplever vattenmaskinen som ett av få 

tecken på uppskattning. Osäkerheten kring vattenmaskinens vara eller icke vara skapar 

således en osäkerhet i personalgruppen kring huruvida arbetsgivaren bryr sig om 

medarbetarna eller inte, lyssnar på deras åsikter eller inte. KB framträder under analysarbetet, 

då medarbetarna och ledningens tankar sätts i relation till varandra, som en toppstyrd 

organisation. Organisationen är utformad på ett sådant sätt att den schematiskt ser toppstyrd ut 

och även genom intervjuerna märks detta på ett tydligt sätt. Ewles & Simnett (2005) beskriver 

en toppstyrd organisation som motsats till gräsrotsstyrd, grundat på var besluten fattas i 

organisationen. I krav-kontroll-stödmodellen skiljer Karasek & Johnsson på tre typer av 

socialt stöd, emotionellt, värderande och instrumentellt. Kanske kan vattenmaskinen i det här 

fallet ha fått klä skott för bristen på emotionellt stöd. Det emotionella stödet definieras som att 

känna sig sedd och uppskattad av både arbetskamrater och ledning. Enligt krav-kontroll- 

stödmodellen, som menar att socialt stöd kan fungera som en buffert vid tuffa perioder, skulle 

alltså vattenmaskinen kunna bidra till extra tålighet vid obalans i arbetet mellan krav och 

kontroll (Karasek & Theorell 1990). Socialt stöd är också något Grönlund & Stenbock-Hult 

framhåller som en viktig del i det hälsofrämjande ledarskapet. De intervjuade i deras studie 

menar att socialt stöd och uppskattning som visas på ett konkret sätt är bäst. Exempelvis 

genom personalförmåner (Grönlund & Stenbock-Hult, 2014). I KBs fall skulle alltså 

vattenmaskinen kunna vara denna konkreta gärning som visar på socialt stöd och 

uppskattning. Flera av medarbetarna i vår studie nämner hur de önskar att ledningen fanns 

mer i verksamheten. De vill få personlig feedback och känna sig sedda. Även ledningen 

tycker detta är viktigt men menar att tiden inte riktigt finns. Grönlund & Stenbock-Hult 

stärker detta resonemang från KBs medarbetare. Deras resultat visar att öppenhet, 

kommunikation, personlig feedback och omsorg är viktiga delar i det hälsofrämjande 

ledarskapet. Det blir också tydligt att en meningsfull arbetsmiljö kännetecknas av att chefen är 

närvarande, ger av sin tid och har möjlighet att se och uppleva det som sker i verksamheten 

(Grönlund & Stenbock-Hult, 2014). 

 

7.5 Fallgropar i arbetet med hälsointerventioner 

Vad gäller hälsointerventioner kan det finnas flera anledningar till misslyckande. Dels kan det 

bero på att medarbetare sedan tidigare har dåliga erfarenheter som skapat mentala spärrar. Det 

kan också bero på att det inte finns varken kunskap eller driv i organisationen för att 

kommunicera på ett korrekt sätt. Bristande kommunikation kan många gånger också bero på 

att den inte ägnas tillräckligt mycket tid. Ewles & Simnett trycker på tidsaspekten även vad 

gäller hälsointerventioner i stort, de menar att det många gånger är i prioriteringar på 

arbetsplatsen det brister. Hälsoarbetet får inte den tid det behöver (Ewles & Simnett 2005:58-

59, 177). 

 

Även Grönlund & Stenbock-Hult (2014) lyfter vikten av att friskvård och arbetsmiljö får tid 

och utrymme för gott hälsofrämjande ledarskap. De skriver att överdriven betoning på 

uppgifter och resultat kan bli ett hot mot det hälsofrämjande ledarskapet. En av 

ledningsgruppsrepresentanterna bekräftar att detta problem är högst aktuellt på KB när han 

säger att de sällan dryftar den här typen av frågor. Verksamhetsfrågorna tar för mycket tid och 

friskvård diskuteras bara runt årsskiftet när kvittona ska administreras. Ewles och Simnett 

menar vidare att det i hälsoarbete kan vålla problem om arbetsgivaren har en färdig bild av 

hur detta ska ske på individnivå då individer ofta har ett behov av att fatta egna beslut (Ewles 
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& Simnett 2005:58-59) . I intervjuerna fick vi till en början bilden av att friskvård för 

intervjupersonerna var allt som gynnar välmåendet, allt från att umgås med vänner i soffan, 

till att ge sig ut på långritt eller gå till gymmet. På KB blev det däremot tydligt att friskvård 

var betydligt snävare. Samtliga intervjupersoner sa träning och flera preciserade sig också till 

ett gymkort. På grund av detta finns det ett flertal personer som inte nyttjar sitt 

friskvårdsbidrag. En person beskriver till och med hur han köper ett gymkort för 

friskvårdsbidraget som han sedan inte använder. Ewles & Simnetts (2005) beskrivning av 

risken med färdigutformade friskvårdsinsatser bekräftas också av Grönlund & Stenbock-Hult 

(2014). Under rubriken icke hälsofrämjande ledarskap lyfts just bristen på kommunikation 

och delaktighet, och att där av inte se behoven på arbetsplatsen och hos medarbetarna. En 

annan fallgrop i det hälsofrämjande ledarskapet menar Grönlund & Stenbock-Hult (2014) är 

att lyssna på medarbetarna, diskutera lösningar och insatser med dem men sedan inte vidta de 

åtgärder man kommit fram till. Genom ett par av våra intervjuer blev det känt att just denna 

situation uppstår ibland. Medarbetarna hävdar att ledningen inte lyssnar, medan ledningen 

säger att de visst lyssnar, men att de inte alltid hörsammar önskemålen.  

 

Nylander m.fl. skriver i sin studie hur kriminalvårdare är ett exempel på emotionellt arbete. 

Kriminalvårdarna som deltagit i deras studie menar att sammanhållningen i gruppen, som är 

en förutsättning för trivsel och trygghet, upprätthålls genom de dagliga rutinerna och 

gemensam träning (Nylander et al. 2008). Detta är något KB kan utnyttja i sitt 

friskvårdsarbete genom att uppmuntra arbetstagarna att i möjligaste mån träna tillsammans. 

Enligt våra intervjupersoner gör deras scheman det svårt att ens äta lunch tillsammans. Dessa 

svårigheter med schemana är alltså ytterligare en pusselbit som om de avhjälptes skulle kunna 

främja friskvården på arbetsplatsen. En reflektion vi gjort under analysarbetet är att de 

aktiviteter på KB som är gemenskapsfrämjande till största del bedrivs av IF. Slutsatsen av 

Nylander m.fl.(2008) resonemang i kombination med Rydstedts (2016) tankar blir då att IFs 

aktiviteter är gynnande för arbetsplatsen och dess personal men att de i möjligaste mån bör 

bedriva dessa aktiviteter på arbetsplatsen under arbetstid. Det är alltså viktigt för 

kriminalvårdare i synnerhet att skapa god gemenskap, och gärna genom träning, men det 

innebär också förhöjd risk för stress och ältande över jobbet med arbetsrelaterade 

fritidsaktiviteter. 

 

En av ledningsgruppsrepresentanterna nämner i samband med samtal kring vattenmaskinen 

att långsiktighet är en viktig parameter i friskvårdsarbetet. Han menar att han vill ha 

friskvårdsförmåner som på sikt når alla på arbetsplatsen och som också ger långsiktiga 

resultat. Nämnas bör dock att intervjupersonens perspektiv på långsiktighet också innefattade 

att halva personalstyrkan byts ut under en femårsperiod vilket i sig inte upplevs speciellt 

långsiktigt. Barr-Anderson m.fl. (2011) har genomfört ett flertal studier som tydligt 

poängterar vikten av långsiktighet i friskvårdsarbete. I sammanställningen av studier rörande 

daglig rörelse i arbetet har han sett tydliga positiva resultat. Efter implementerande av 10-15 

minuters rörelse dagligen på arbetet visade sig minskat antal förslitningsskador, mindre 

ledproblem, bättre självkänsla, minskad stress- och depressionsproblematik samt viktnedgång. 

Barr-Anderson m.fl. menar att resultaten visar sig som tidigast efter ett år och att ju längre 

insatsen pågår, desto större effekt har den. På KB har det tidigare funnits en betald 

träningstimme i veckan. Det är dock flertalet intervjupersoner, både ur ledningsgrupp och 

medarbetargrupp som påtalat denna träningstimme och önskar att den kommer tillbaka. 

Utifrån Barr-Anderson m.fl. resonemang skulle en lösning på detta kunna vara en kortare 

stund av träning eller rörelse i varje arbetspass. Detta skulle kunna innebära 10-15 minuters 

förlängd rast, öronmärkt till fysisk aktivitet. Förslagsvis ska det finnas tydliga tips på 

aktiviteter från arbetsgivarens sida, det ger valmöjlighet och möjlighet till att själv fatta 
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beslutet men också en fingervisning på arbetsgivarens intentioner (Barr-Anderson et al. 2011). 

Vid den här typen av intervention är det dock viktigt att inte inkräkta på de anställdas rast. 

Träningsminuterna bör vara utöver rasten.  

 

7.6 Att engagera och motivera 

Shain & Kramer (2004) beskriver ett antal olika friskvårdsprogram, och menar att det centrala 

i arbetet med sådana är att skapa delaktighet, stötta och skapa förändring på djupet. De lyfter 

också vikten av att som chef föregå med gott exempel genom att exempelvis delta i de 

program arbetsplatsen erbjuder sina anställda, här finns, som förstås genom intervjuerna, stora 

utvecklingsmöjligheter på KB. Även Weman-Josefsson (2013) beskriver hur en lyckad 

hälsointervention förutsätter att deltagarna blir engagerade och fullföljer den. Ett exempel på 

detta är ovan nämnda gymkortsinnehavare som köper gymkort men sedan inte använder 

det.  För att lyckas förändra ett beteende och få en människa engagerad krävs förståelse för 

beteendeförändring och motivation. Att skapa beteendeförändring är svårt och Weman-

Josefssons menar att det finns en risk att de friskvårdsprogram som är vanliga idag, 

exempelvis rökavvänjning, kostrådgivning, stresshantering och liknande, inte leder till någon 

långsiktig förändring (Weman-Josefsson, 2013). En av de grundläggande strategierna för att 

skapa engagemang är delaktighet, något som också framgår flertalet gånger i Grönlund & 

Stenbock-Hults (2014) studie om hälsofrämjande ledarskap. En individ behöver vara delaktig 

i beslut rörande sin hälsa. Det krävs alltså även enligt Weman-Josefsson ett gräsrotssystem 

och inte ett färdigt recept, det vill säga toppstyrt. Författaren menar att en teoretisk grund 

skapar struktur och innehåll för en intervention och också gör det möjligt att utvärdera 

interventionen. Detta används med fördel om man önskar en långsiktig förändring(Weman-

Josefsson, 2013). Under intervjuerna har vi fiskat efter en sådan teoretisk grund, vi har till 

exempel ställt frågor om syftet med friskvårdsinsatserna. Kunskaperna kring detta var 

skiftande men det framgår genom vissa av intervjupersonerna att information finns på 

intranätet, något som vi också tagit del av. På intranätet står det tydligt att friskvården är för 

att attrahera och behålla personalen. De vill främja god hälsa och förebygga ohälsa. De 

trycker också på hur den goda hälsan ska ge positiva effekter på verksamheten (Krimnet 

2017). Detta skulle kunna ses som en teoretisk grund, men vad vi dock inte fick fram i 

intervjuerna var huruvida detta utvärderas eller inte. Det vi kan fastslå är att KB som lokal del 

i kriminalvården inte utvärderar sina egna insatser. Weman-Josefsson menar att utvärdering är 

en del i det teoretiskt grundade hälsoarbetet och en förutsättning för en lyckad intervention. Ju 

mer dokumenterad en insats är desto större chans är det att den lyckas på lång sikt (Weman-

Josefsson 2013). Kanske vore det en bra idé att KB lokalt, utöver intranätets övergripande 

information, tillsammans med personalen skapar sig en egen typ av värdegrund med 

inriktning hälsa och friskvård. Detta lyfts extra i Luxemburgdeklarationen där policy för 

hälsomål spridda i hela organisationen är en princip som ska uppfyllas. Även delaktighet är en 

av principerna (Luxemburgdeklarationen 2007).  

 

Vidare menar Weman-Josefsson (2013) att en värdegrund är viktig. Självinsikt i 

organisationen är en svår parameter, men ack så viktig. Organisationen, genom ledningen, 

måste förmedla en god värdegrund med sunda värderingar för att skapa engagemang. 

Organisationen bör ställa sig själv mot väggen. Vems fel är det egentligen att interventionen 

inte lyckats? Det är lätt att tänka att det är individens eget fel att hon inte prioriterar sin hälsa 

men att se förbi den här typen av tankar är av yttersta vikt. Att förmedla en kultur genom 

värdegrund har enligt Weman-Josefsson (2013) mycket stor betydelse för om interventionen 

ska lyckas engagera eller inte. På KBs intranät står det tydligt att de vill engagera och nå ut till 

de som idag inte nyttjar friskvårdsförmånerna som erbjuds. De vill arbeta motiverande och 
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långsiktigt. Flera gånger säger intervjupersoner att de vill nå den där gruppen som inte nås, att 

det är samma fåtal som tränar hela tiden och att de som är aktiva är aktiva oavsett 

friskvårdsinsatser eller ej. En av ledningsgrupprepresentanterna ställer sig också själv frågan 

hur de ska engagera de som idag inte nyttjar förmånerna. Utifrån Weman-Josefssons (2013) 

resonemang skulle en bra början vara att fråga medarbetarna själva vad de önskar. Att låta alla 

vara med och påverka och faktiskt visa att de är hörda och sedda. Ett första steg kan vara att 

på ett tydligt sätt meddela att vattenmaskinen blir kvar. Visa genom handling att ledningen 

vill lyssna på sina anställda, även om det inte är alla anställda, eller ens en majoritet som för 

striden. Många bäckar små är ett välkänt uttryck som också skulle kunna gälla här. Genom att 

ofta och många gånger fråga, lyssna och låta personalen påverka sin situation, friskvården i 

synnerhet skulle nyttjandet av förmånerna kunna öka.  

 

7.7 Att engagera utan att stressa 

Josefsson (2009) skriver att de vanligaste barriärerna till motion hos försvarsanställda är stress 

och tidsbrist, trötthet och brist på motivation. Hon beskriver sedan hur de positiva känslorna 

och tankarna efter motion kan ge ökad motivation och träningsfrekvens. Detta skulle också 

kunna vara en strategi för att faktiskt aktivera de människor som inte alls visar på motivation. 

Som motpol till denna strategi skriver Josefsson (2009) hur upplevt tvång kan ha motsatt 

effekt på motivationen. Vid tvång uppkommer känslor som skuld, och social press. Enligt 

studien på försvarsanställda gav detta motsatt effekt på motivationen. Vi upplevde att 

ledningen på KB ville väldigt mycket med sin friskvård. De uttryckte ofta att de pratar mycket 

om vikten av hälsa och friskvård. Risken med detta är dock att det istället för inspiration 

uppfattas som påtryckningar och tvång. Det är en hårfin balansgång som kräver medvetenhet 

att tala om hälsa och friskvård på ett inspirerande sätt. Kjellström (2005) beskriver hur 

kunskap är en förutsättning för ansvar. En individ måste bland annat veta vad, hur och varför 

hon ska göra något för att kunna ta sitt ansvar. Kanske är det i just kunskap kommunikationen 

ska grunda sig. Information, kring vikten av att ta hand om sig, och hälsoaspekten utifrån 

arbetet på kriminalvården, beskrivs tydligt på intranätet men för att ta till sig denna kunskap 

krävs det att medarbetarna själva söker den. Kjellström (2005) menar att kunskapskällorna 

kan vara av olika slag men att det krävs en mix av ren faktakunskap, hälsoförståelse och 

självkännedom för att skapa ansvarskänslor. Genom att ledningen själva blir bärare av 

kunskapen ökar chanserna för ansvarstagande hos medarbetarna. Det handlar alltså om att 

ledningen ska fortsätta på sin linje gällande att prata mycket friskvård och hälsa, men att de 

ska göra det på ett strategiskt sätt, utifrån Kjellströms (2005) grundbultar för att undvika att 

sätta press på medarbetarna.   

 

Kanske kan också Josefssons (2009) koncept med att tala om de positiva effekterna efteråt 

vara något att ta fasta på. En hjälp på vägen i detta tror vi är att man själv som 

ledningsrepresentant föregår med gott exempel och utifrån det kan berätta om egna 

erfarenheter av den positiva känsla som uppstår efter träning. Att föregå med gott exempel är 

också något som tydligt nämns i intervjuerna. En av ledningsgruppsrepresentanterna beskriver 

hur det skulle underlätta om medarbetarna drog med varandra på promenad under lunchen 

istället för att se på TV. Kanske kan ovanstående ses som en väckarklocka, inte bara för 

medarbetarna utan också för ledningen att själva föregå med gott exempel. Detta styrks också 

av Nylander m.fl. (2008) studie om subkulturell differentiering bland kriminalvårdare. Ett 

viktigt resultat i studien är kriminalvårdarnas uttryck för vikten av kollegial sammanhållning. 

Sammanhållningen betonades vara den viktigaste orsaken till att stanna kvar och arbeta inom 

kriminalvården. Lojaliteten mellan kollegor ansågs vara grunden för att orka med arbetet. 
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Som tidigare nämnts finns det en viss risk att KBs friskvårdsarbete bidrar till ökad stress 

istället för återhämtning. Enligt Johnssons tillägg i krav-kontrollmodellen kan socialt stöd 

vara en avhjälpande faktor vid för höga krav, alternativt, för låg kontroll. Det sociala stödet 

fyller ett behov av sammanhållning och tillhörighet (Karasek & Theorell 1990). På samma 

sätt menar Winroth & Rydqvist att grupptillhörighet är ett starkt mänskligt behov. De skriver 

också att balans mellan krav och resurser, ett stöttande ledarskap, socialt stöd från kollegor, 

tid för återhämtning och delaktighet är grundpelare även i hälsoarbete(Winroth & Rydqvist 

2008:52, 77) 

 

7.8 Slutsats 

Sammanfattningsvis har denna studie mynnat ut i ett flertal slutsatser. Dels har det visat sig, 

genom vårt resultat att det är viktigt att sätta friskvård i ett större sammanhang. Friskvård kan 

inte ensamt bidra till hälsa på arbetsplatsen utan förutsätter de två andra faktorerna 

traditionellt arbetsmiljöarbete och en hälsofrämjande organisation som grund. Shain & 

Kramer (2004), i enighet med tidigare forskning och denna studies resultat lyfter också vikten 

av medbestämmande, i synnerhet vad gäller friskvård och hälsofrågor. Medbestämmande är 

också en av de huvudsakliga principerna i Luxemburgdeklarationen 

(Luxemburgdeklarationen 2007). Även Karasek, Theorell & Johnssons modell för krav-

kontroll-stöd stärker resonemanget kring medbestämmande då det är viktigt för momentet 

kontroll. Vattenmaskinen som fått en av huvudrollerna i denna studie har visat sig vara en 

symbol för bristande delaktighet för personalen men även brister hos ledarskapet då 

personalen önskar en mer närvarande ledning. Hälsofrämjande ledarskap är en viktig 

förutsättning för hälsofrämjande arbete och något som i hög grad kan utvecklas på KB genom 

mer tid och utrymme för hälsofrågor, konkret uppskattning, medbestämmande och personlig 

feedback. Vissa risker i KBs friskvårdsarbete har utkristalliserat sig. Ansvar har visat sig 

kunna vara både hälsofrämjande och sjukdomsalstrande, men också risken med IFs 

friskvårdsaktiviteter som arbetsrelaterade bör tas i beaktande.   



 

32 

 

8 Metoddiskussion 
I följande kapitel ser vi tillbaka på vår studie och reflekterar över de val och beslut vi tagit. Vi 

argumenterar också för huruvida vi uppfyllt kriterierna för tillförlitlighet i en kvalitativ 

studie. V berör också de faktorer som kan betraktas som tillfälligheter och därför bidragit till 

vårt resultat. Avslutningsvis lyfts också två förslag på ämnen för fortsatt forskning. 

 

Såhär i slutskedet av vår studie är det på många sätt givande att reflektera över hur arbetet 

förflutit. Vad har, och vad har inte gått som vi tänkt, samt hur har vårt val av metod fallit ut? 

Vi upplever att det varit till vår fördel att inspireras av fenomenologi då det gett oss möjlighet 

att ta tillvara på intervjupersonernas subjektiva upplevelser och sätta deras tankar i sitt 

sammanhang. Det har också hjälpt oss att förhålla oss så objektiva som möjligt till det vi fått 

veta i intervjuerna. Becker (2008) framhåller vikten av att vara medveten om sina 

föreställningar då de i stor utsträckning bestämmer riktningen för vår forskning (Becker 

2008:23-28). Som nämns i avsnittet förförståelse hade vi inte speciellt mycket kunskap och 

tankar inför studien, mycket på grund av att det för oss var en så främmande arbetsplats. Det 

fanns dock en föreställning om att friskvården inte nyttjades på KB, detta var något 

verksamhetschefen informerade oss om i vårt första möte. Under intervjuerna visade det sig 

dock att så inte var fallet. Eftersom vi till stor del utgått från det låga nyttjandet i utformandet 

av syfte och frågeställningar ställdes studien lite på kant. Vi blev tvungna att omformulera 

syftet, samt utarbeta nya frågeställningar utifrån den information intervjuerna gav. På grund 

av detta är vi också mycket tacksamma över vårt val av kvalitativ metod eftersom möjligheten 

att korrigera riktning inte finns inom kvantitativ forskning (Bryman 2009:283). 

 

Dannefjord (1999) menar att för att data ska bli till empiri i studien måste den kunna 

analyseras med hjälp av tidigare forskning och det teoretiska ramverk som valts ut och flätats 

samman med studiens syfte. Empiri är alltså de data som genom tidigare forskning och teori 

visar sig relevant för forskningsfrågan (Dannefjord 1999:8-9). Vi upplever att vårt urval 

resulterade i bred empiri och givande svar. Vi upplever dock att det hade varit givande om vi 

fått möjlighet att också intervjua verksamhetschefen. På så sätt hade vi kunnat nysta mer i 

varför de på KB har så olika tankar om nyttjande av friskvård, samt vad hon grundade 

uttalandet om lågt nyttjande på. I analysarbetet upplevde vi svårigheter i att hitta en röd tråd i 

resultatet och se vad som verkligen var viktigt. Detta tror vi också hänger ihop med 

föreställningen vi hade om låg nyttjandegrad, det var svårt att ställa om fokus, men också 

svårt att helt matcha intervjuresultatet med våra frågeställningar. 

 

Vad gäller valet av metod är vi nöjda med intervjuer och genomförandet av dessa, de kändes 

avslappnade och våra intervjuguider fungerade bra. Det visade sig positivt att vi båda deltog i 

intervjuerna. Vid den intervju jag, Hilma hade själv saknades Lisas frågor i slutet. Denna 

intervju var den vi i analysarbetet hittade mest missar i, missar som kanske kunnat undvikas 

om vi varit två lyssnare. Att intervjuguiden var tematiskt indelad utifrån studiens 

frågeställningar gav en god struktur åt intervjuerna, även tips från vår handledare bidrog till 

detta. Pilotintervjun fyllde en funktion då den resulterade i vissa korrigeringar i 

intervjuguiden, det hade dock varit bra om vi genomfört en på ledning och en på medarbetare, 

samt att de genomförts på kriminalvården då det är en så pass speciell arbetsmiljö.  

 

Inom kvalitativ forskning finns det fyra kategorier som ska uppfyllas för att studien ska anses 

tillförlitlig. Genom att utgå från litteratur om kvalitativ metod, samt att vår studie kommer att 

presenteras på KB uppfyller den kriteriet trovärdighet. Vi upplever att vår studie också lever 

upp till kriteriet överförbarhet. Slutsatserna för studien är inte direkt överförbara till en annan 
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arbetsplats eller en annan tid, men exempelvis bristande medbestämmande och delaktighet 

kan på en annan plats eller annan tid ge sig uttryck i en annan symbol än just vattenmaskinen. 

I studien har vi också varit noga att sätta resultatet i sitt sammanhang, vi har därför beskrivit 

friskvården ur ett historiskt perspektiv, samt gett noggranna beskrivningar av kriminalvården 

och KB i vårt bakgrundsavsnitt. Detta upplevde vi viktigt, eftersom kriminalvården är en 

speciell arbetsplats och bärare av en egen kultur. Kriteriet pålitlighet har vi uppfyllt genom att 

på ett systematiskt sätt skriva ett konkret metodavsnitt. Också att vi haft en handledare som 

följt arbetets gång har hjälpt oss att strama upp och hålla en god struktur. Det sista kriteriet 

handlar om att studien ska gå att styrka och konfirmera. Vi har genom studien i möjligaste 

mån försökt hålla oss objektiva, samtidigt som vi är väl medvetna om omöjligheten i detta. Vi 

har i god tro låtit empirin styra till stor del, varför vi också väntade tills resultatet var skrivet 

med att välja teoretiska utgångspunkter (Bryman 2011:354-356). Gilje & Grimen trycker 

också på att det är viktigt att komma ihåg att den som tolkar är subjektiv, att vi har med oss 

tidigare erfarenheter och förförståelse som påverkar hur vi tolkar och förstår det som kommer 

fram under intervjuer. Detta är något som också i stor utsträckning kan påverka resultatet 

(Gilje & Grimen 2007:174). Detta gäller alltså med all säkerhet även oss. Vi har säkerligen 

haft en viss inverkan på våra intervjupersoner och vinklat frågor, men detta har inte skett 

medvetet. 

 

En viktig aspekt att ta i beaktande gällande vårt urval var att en av kriminalvårdsinspektörerna 

valde ut de medverkande. Detta påverkar både anonymiteten och jan ha inneburit att de 

intervjuade behöll vissa svar för sig själva. Risken finns också att kriminalvårdsinspektören 

valde vissa medarbetare för att påverka vår studie i en viss riktning. Vi tror också att vissa 

tillfälligheter kan ha påverkat vårt resultat som är viktiga att lyfta. Kanske hade vårt resultat 

och våra slutsatser blivit annorlunda om; Vi fått korrekt information om nyttjandegraden från 

början, IF inte just vid tiden för våra intervjuer haft sin friskvårdskampanj, vattenmaskinen 

inte varit trasig eller friskvårdsbidraget nyligen dubblerats. 

 

8.1 Fortsatt forskning 

För fortsatt forskning skulle det kunna vara intressant att lyfta friskvård som fenomen och 

undersöka varför bilden av det är så snäv. Varför tror många att friskvård enbart gäller fysisk 

aktivitet, fast de själva anser friskvård vara allt som får en individ att må bra? 

För vidare forskning inom kriminalvården upplever vi att kommunikation är ett intressant 

ämne. Hur sker kommunikationen inom ledningen, mellan ledning och medarbetare, och i 

organisationen i stort? Detta grundar vi på de spretiga svar vi fick gällande bland annat 

friskvårdens syfte i våra intervjuer, då de tillfrågade i ledningsgruppen inte gav enhälliga svar 

och att medarbetarna inte visste någonting om det. Denna forskningsfråga är också intressant 

utifrån den felaktiga informationen om låg nyttjandegrad som från början låg till grund för vår 

studie. 
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Bilaga 1 

 

Missivbrev 
 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Högskolan Borås som nu är inne på vår sista termin på programmet 

Organisation- och Personal-utveckling i samhället. Vi är nu i full gång med att skriva vårt 

examensarbete. Vårt valda ämne är arbetsmiljö med inriktning på friskvård inom 

kriminalvården.  

 

Syftet med detta arbete är att undersöka inställningen till friskvårdsförmåner inom 

kriminalvården Borås, vad som anses vara friskvård, förmånernas utformning samt dess syfte.  

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har också för 

avsikt att ta hjälp av er genom intervjuer. Därmed vill vi intervjua dig som arbetar i 

verksamheten och har erfarenheter som är värdefulla för oss och vårt arbete. Intervjun 

kommer att bestå av 15 frågor och tar 20-30 minuter, sitter du i ledningsgrupp består intervjun 

av 17 frågor och tar 30-40 minuter, vi hoppas att du har möjlighet att delta. Vi kommer att 

intervjua både ledning och medarbetare. 

 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta 

innebär att deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja så kan du när som avbryta 

intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och 

resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål. Inga namn kommer att nämnas i 

resultatet. Resultatet av undersökningen i form av en uppsats kommer att delges 

Kriminalvården efter avslutat arbete.  

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss för mer information. 

 

Med Vänlig Hälsning  

Lisa och Hilma 

 

 

 

 

 

Hilma Wendefors: hilma.wendefors@icloud.com 

 

Lisa Larsson: s142528@student.hb.se 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 
Verksamhetschef, HR eller liknande i ledningsgruppen 
 

Inled intervjun med en kort presentation om oss, vår studie, vår utbildning osv. Förklara 

begreppet friskvårdsförmån. Skilj också på friskvård och friskvårdsförmån. 

 Berätta lite om dig själv? 

 Vad är din roll här på kriminalvården? (Berätta om dina arbetsuppgifter, kontakter 

osv) 

 Vad gör du för att ta hand om dig och din hälsa? (Förtydliga att det inte enbart gäller 

träning) 

 Hur nyttjar du friskvårdsförmånerna här? 

 I vilken utsträckning nyttjas de förmåner som finns idag av era medarbetare? 

 

Vad anser ledningen att friskvård är? 
 

 Vad är friskvård för dig?  

 Vad är friskvård här på kriminalvården? 

 

Vilket syfte har friskvårdsförmånerna på Kriminalvården Borås enligt ledningen? 
 

 Hur resonerar ni kring syftet med friskvårdsinsatserna? 

Varför erbjuder ni friskvård här på kriminalvården? 

Vem har bestämt och utvecklat detta, hur, varför? 

 Har medarbetarna varit med i utformningen?  

Isf på vilket sätt? 

 Finns det ett nedskrivet syfte eller mål med den friskvård ni erbjuder? 

     Om ja, vad står det i dokumentet? Om nej, har ni funderat på att göra det? 

 På vilket sätt är friskvårdsförmånerna utformade utifrån syftet? 

 

I vilken utsträckning har friskvårdsförmånerna och dess syfte nått ut till de anställda? 

 Berätta hur friskvårdsarbetet växt fram här på kriminalvården? 

     Varför började man med friskvård?  

Hur har arbets/personalsituationen ändrats över tid? 

     Varför har ni valt just de insatser ni gjort? 

 Hur har ni från ledningen kommunicerat ut vilka friskvårdsförmåner som erbjuds? 

 Hur har ni från ledningen kommunicerat syftet med friskvården till era medarbetare? 

 Hur tycker du att informationen om friskvårdsförmånerna nått ut till medarbetarna? 

 

Hur tror ledningen, att förmånerna ska utformas för att de ska nyttjas? 
 

 Vad tror ni att ni ska göra för att era medarbetare skall må bättre på jobbet? 

 Vilka brister ser du i utformningen av era friskvårdsförmåner? 

 Hur tror du att friskvårdsförmånerna bör utformas för att nyttjas mer? 

 Finns det något annat ni skulle kunna göra eller ändra på för att förmånerna ska nyttjas 

mer? 



 

 

 

 

Bilaga 3 

 

Intervjuguide 
Medarbetare 

Inled intervjun med en kort presentation om oss, vår studie, vår utbildning osv.Förklara 

begreppet friskvårdsförmån. Skilj också på friskvård och friskvårdsförmån. 

 

 Berätta lite om dig själv? 

 Vad är din roll här på kriminalvården? (Berätta om dina arbetsuppgifter, 

ansvar, arbetsmiljön, utmaningar i arbetet,  

 Vad gör du för att ta hand om dig och din hälsa? (Förtydliga att det inte enbart gäller 

träning) 

 Hur nyttjar du friskvårdsförmånerna här? 

 

Vad anser anställda att friskvård är? 
 

 Vad är friskvård för dig? 

 Vad är friskvård här på kriminalvården? 

 

Vilket syfte har friskvårdsförmånerna på Kriminalvården Borås enligt ledningen? 
 

 Vad tror du är syftet med de friskvårdsförmåner ni erbjuds här på kriminalvården? 

 

I vilken utsträckning har friskvårdsförmånerna och dess syfte nått ut till de anställda? 
 

 När fick du höra talas om friskvårdsarbetet här på anstalten? 

 Hur har du informerats om friskvårdsförmånerna?  

 Hur har du informerats om syftet med friskvårdsförmånerna? 

 Hur tycker du att ledningen ska informera för att det ska nå er kriminalvårdare på 

bästa sätt? 

 

Hur tror de anställda, att förmånerna ska utformas för att de ska nyttjas? 
 

 Vad tycker du att arbetsplatsen kan göra må bra? 

 Vilka brister ser du i utformningen av era friskvårdsförmåner? 

 Hur tror du att friskvårdsförmånerna bör utformas för att du ska nyttja dem mer? 

 Finns det något annat som skulle göra att du nyttjar förmånerna mer? 

 Om du tänker helt utanför ramarna, vad för förmåner skulle du vilja se här på 

kriminalvården utifrån dina arbetsuppgifter, livssituation och intresse? 
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