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Fler friska på jobbet
EN HANDBOK I 

FÖRBÄTTRINGSARBETE

SUSANNE COLLIANDER

Varmt välkomna till bokreleasen!

Varmt	  välkomna	  till	  nätversionen	  av	  mitt	  boksläpp	  av	  Fler	  Friska	  på	  jobbet.

Jag	  är	  väldigt glad	  att	  äntligen	  kunna	  ”förlösa”	  min	  bok	  och	  göra	  det	  tillsammans	  med	  
Ekerlids förlag.	  Det	  har	  varit	  en lång	  process	  men	  fantastiskt	  rolig.	  Speciellt	  som	  boken	  
bygger	  på	  verkliga	  erfarenheter	  från	  hemtjänsten	  i	  Halmstad	  kommun.

Med	  den	  här	  boken	  debuterar	   jag	  som	  bokförfattare	  inom	  området	  hälsa.Men	  att	  skriva	  
om	  hälsa	  är	  inget	  nytt	  för	  mig,	  eftersom	  jag	  i	  snart	  femton	  år	  nu,	  är	  skribent	  och	  
chefredaktör	  för	  månadstidningen	  Hälsoinspiratören.

När	  jag	  skrev	  den	  här	  boken	  hade	  jag	  nytta	  av	  mina	  olika	  erfarenheter	  och	  kunskaper	  
genom	  livet.	  20	  år	  av	  dessa	  inom	  hälsobranschen.	  Som	  ekonom	  kopplar	   jag	  hälsa	  till	  
produktivitet.	  Som	  hälsostrateg	  integrerar	  jag	  hälsa	  med	  vetenskap.	  Som	  MI-‐instruktör	  
förstår	  jag	  tekniken	  bakom	  ett	  motiverande	  samtal.	  Som	  marknadskommunikatör,	  
slutligen,	  kan	  jag	  förmedla	  allt	  innehåll	  på	  ett	  pedagogiskt	  sätt.	  



DÄRFÖR HAR JAG SKRIVIT BOKEN

Bokens	  tillkomst

-‐ Jag	  vill	  dela	  med	  mig	  av	  mina	  erfarenheter,	  för	  att	  visa	  hur	  hälsosatsningar	  kan	  
förbättras	  på	  arbetsplatser.	  Idén	  är	  att	  bokens	  metod	  ska	  gynna	  både	  arbetsgivaren	  
och	  den	  enskilda	  medarbetaren.	  Arbetsgivaren	  får	  då	  tillgång	  till	  medarbetare	  som	  
har	  färre	  sjukdagar,	  arbetar	  mer	  effektivt,	  håller	  längre	  och	  fattar	  bättre	  beslut.	  
Medarbetarna	  får	  ett	  rikare,	  längre	  och	  hälsosammare	  liv.

-‐ Jag	  är	  säker	  på	  att	  du	  redan	  vet	  varför det	  är	  så	  bra	  med	  medarbetare	  som	  har	  en	  
god	  hälsa.	  Jag	  är	  också	  övertygad	  om	  att	  du	  vet	  vad det	  är	  som	  medarbetarna	  
behöver	  ändra	  på	  för	  att	  orka	   längre	  i	  arbetet.	  Men	  den	  stora	  utmaningen	  är	  HUR
det	  ska	  göras	  för	  att	  ge	  effekt.	  Det	  är	  därför	  jag	  med	  den	  här	  boken	  vill	  visa	  upp	  en	  
strategi,	  en	  metod	  och	  ett	  tillvägagångssätt	  som	  verkligen	  fungerar,	  eftersom	  de	  
visat	  upp	  en	  bevisad	  hälsoeffekt	  på	  flera	  arbetsplatser.	  

-‐ En	  viktig	  pusselbit	  i	  hälsoarbetet,	  är	  att	  få	  med	  alla	  i	  friskvården.	  Det	  är	  ju	  oftast	  
bara	  de,	  som	  redan	  är	  aktiva	  idag,	  som	  använder	  sig	  av	  friskvårdspengen	  på	  sina	  
utvalda	  träningspass.	  Inte	  de	  som	  egentligen	  behöver	  stödet	  för	  hålla	  längre	  på	  
arbetet.	  Ett	  av	  tricken	  jag	  visar	  i	  boken	  är	  hur	  du	  anpassar	  åtgärder	  för	  varje	  individ.	  
Då	  kommer	  du	  se	  att	  motivationen	  stiger	  och	   friskvårdspengen	  ger	  en	  mycket	  
bättre	  utdelning	  än	  vad	  den	  gör	  idag	  som	  generell	  förmån.



VAD HANDLAR BOKEN OM

Boken	  beskriver	  en	  framgångsrik	  metod

-‐ Boken	  beskriver	  en	  metod	  i	  tre	  steg,	  där	  första	  linjens	  chefer	  får	  ansvaret	  för	  
medarbetarnas	  friskvård.

-‐ Tanken	  med	  att	  ge	  cheferna	  detta	  ansvar,	  är	  att	  de	  håller	  medarbetarsamtal	  och	  då	  
samtidigt	  kan	  koppla	  ihop	  sitt	  arbetsmiljöansvar	  med	  livsstilsfrågor.	  

-‐ Men	  för	  att	  chefen	  ska	  kunna	  motivera	  medarbetare	  till	  en	  god	  hälsa,	  är	  det	  
nödvändigt	  att	  börja	  med	  sig	  själv.	  Att	  fråga	  sig	  vad	  det	  är	  som	  påverkar	  ens	  eget	  
välmående	  och	  hur	  man	  gör	  medvetna	  val	  i	  vardagen.	  Med	  den	  insikten	  är	  det	  
lättare	  att	  få	  medarbetarna	  att	  förstå	  kopplingen.	  Chefen	  blir	  då	  en	  trovärdig	  
förebild	  som	  främjar	  hälsan	  på	  arbetsplatsen	  och	  framkallar	  det	  bästa	  hos	  var	  och	  
en	  av	  medarbetarna.

-‐ Varje	  medarbetare	  måste	  sen	  själv	  komma	  till	  insikt	  med	  vad	  den	  nuvarande	  
livsstilen	  har	  för	  konsekvenser	  och	  vara	  motiverad	  till	  att	  förändra	  sig.	  Att	  få	  
medarbetaren	  att	  känna	  ett	  rimligt	  ansvar	  för	  sin	  hälsa,	  är	  en	  lika	  viktig	  faktor	  för	  
effektivitet	  och	  produktivitet	   som	  motivation	  och	  kompetens.

-‐ När	  chefen	  kommit	  till	  insikt	  med	  sin	  hälsa,	  och	  blivit	  en	  förebild,	  motiveras	  
medarbetarna	  att	  förbättra	  sin	  livsstil.	  Alla	  medarbetare	  är	  oftast	  inte	  med	  ”på	  
tåget”	  från	  början,	  men	  när	  gruppen	  agerar	  tillsammans,	  ökar	  antalet	  som	  får	  en	  
positiv	  utveckling.	  Med	  hälsoinspiratörer	  på	  plats	  får	  chefen	  stöd	  att	  genomföra	  
livsstilsförändringar	  i	  gruppen.	  Det	  kan	   t	  ex	  innebära	  att	  chefen	  och	  gruppen	  går	  och	  
tränar	  tillsammans.



VAD INNEHÅLLER BOKEN?

Boken	  innehåller	   flera	  verktyg	  och	  arbetssätt,	  för	  att	  genomföra	  en	  hälsosatsning.	  
Dessa	  är	  t	  ex

-‐ enkät	  för	  att	  testa	  sin	  hälsobalans

-‐ en	  kortare	  och	  en	  längre	  analys	  om	  livsstil,	  hälsa	  och	  arbetsförmåga

-‐ kalkyler	  på	  hur	  man	  beräknar	  produktivitet

-‐ praktiska	  exempel	  och	  referenser	  på	  hur	  andra	  gjort

-‐ förslag	  på	  aktiviteter	  med	  teman

-‐ vetenskapliga	  forskningsrön	  inom	  hälsa



MINA TIPS FÖR ANVÄNDNING

Mina	  tips	  för	  hur	  boken	  ska	  läsas

• Läs	  ett	  kapitel	  i	  taget	  och	  reflektera	  över	  innehållet.	  Är	  det	  som	  står	  rimligt	  att	  
genomföra?	  Finns	  det	  behov	  av	  det	  och	  är	  det	  genomförbart?

• Gör	  några	  av	  de	  praktiska	  exempel	  som	  ges	  i	  boken,	   t	  ex	  medvetna	  val,	  för	  att	  
förstå	  det	  egna	  ansvaret	  i	  livsvalen.

• Dra	  gärna	  paralleller	  med	  din	  egen	  familj	  när	  du	  läser	  om	  chefen	  som	  förebild,	  
medarbetarens	  egna	  ansvar	  och	  grupptrycket

• Gör	  analyserna	  i	  boken	  på	  såväl	  individ-‐ som	  gruppnivå



-‐ Testa	  din	  hälsobalans
-‐ Gör	  en	  personlig	  handlingsplan
-‐ Använd	  dina	  livsstilsrecept
-‐ Lär	  dig	  ta	  ansvar	  för	  dig	   själv
-‐ Led	  dig	   själv	  mot	  förändring
-‐ Påverka	  din	  förmåga
-‐ Använd	  dig	  av	  motiverande	  mål
-‐ Var	  en	  förebild	  på	  jobbet

Bli	  en	  hälsoförebild
För	  att	  få	  en	  friskare	  arbetsplats,	  börjar	  du	  med	  dig	  
själv.	  Fråga	  dig	  hur	  dina	  levnadsvanor	   påverkar	  ditt	  
arbete	  och	  hur	  du	  kan	  göra	  medvetna	  val	  för	  att	  
förändra	  dig.	  

Genom	  att	  testa	  din	  hälsobalans,	   ser	  du	  vad	  du	  
behöver	  förstärka.	  

Du	  får	  ett	  livsstilsrecept	   med	  konkreta	  förslag	  och	  
stöd	  som	  både	  motiverar	  och	  leder	  dig	  själv	   mot	  
förändring.	  

Med	  den	  insikten	   kan	  du	  lära	  medarbetarna	  att	  
förstå	  kopplingen	   och	  bli	  en	  trovärdig	  förebild	  som	  
främjar	  hälsan	  på	  arbetsplatsen	  och	  tar	  fram	  det	  
bästa	  hos	  medarbetarna.

VERKTYG



Inspirera	  till	  ansvar
Med	  förståelse	  för,	  och	  egen	  insikt	   i	  hur	  vanor	  kan	  förändras,	  
blir	  du	  den	  som	  visar	  vägen	  och	  sätter	  normen	  på	  arbetsplatsen.	  
Det	  öppnar	   upp	  för	  att	  fler	  ska	  känna	  ett	  rimligt	  ansvar	  för	  sin	  
egen	  hälsa.	  

Men	  varje	  medarbetare	  måste	  själv	   komma	  till	  insikt	  med	  vad	  
den	  nuvarande	  livsstilen	   har	  för	  konsekvenser	   och	  vara	  
motiverad	  till	  att	  förändra	  sig.	  Att	  få	  anställda	  att	  ta	  ansvar	  för	  
sin	  hälsa	  är	  en	  lika	  viktig	  produktivitetsfaktor	   som	  motivation	  
och	  kompetens.	  

Medarbetare	  som	  mår	  bra	  och	  har	  en	  livsstil	   för	  att	  klara	  både	  
sitt	  arbete	  och	  sin	  fritid,	  är	  därför	  i	  längden	  mer	  åtråvärda	  för	  
arbetsgivaren.	  Inte	  bara	  för	  att	  de	  kommer	  att	  ha	  färre	  
sjukdagar,	  utan	  också	  för	  att	  de	  kommer	  arbeta	  mer	  effektivt,	  
hålla	  längre	  och	  fatta	  bättre	  beslut.	  För	  att	  hälsan	  ska	  utveckla	  
sig	  på	  ett	  bra	  sätt,	  behöver	  du	  ta	  på	  dig	  medarbetarnas	  
glasögon	  och	  förstå	  hur	  du	  ska	  ge	  stöd	  i	  olika	  faser	  av	  
förändringsprocessen.

Som	  ett	  led	  i	  förändringen,	   lär	  du	  dig	  lyssna	   reflektivt	  i	  ett	  s	  k	  
motiverande	  hälsosamtal.	  När	  du	  är	  en	  möjliggörare	  underlättar	  
du	  hälsosamma	   val,	  ser	  till	  att	  personalen	   tränar	  på	  rätt	  sätt	  och	  
motiverar	  till	  eget	  ansvar	  för	  förändring.

VERKTYG

-‐ Var	  en	  möjliggörare
-‐ Livsstilsträna	  personalen
-‐ Locka	  fram	  intresset	  för	  nya	  vanor
-‐ Led	  hälsosamtal
-‐ Ge	  rätt	  stöd	  i	  i	  förändringsprocessen



Håll	  arbetsplatsen	  frisk
Genom	  att	   i	  en	  enkät	  ta	  reda	  på	  vad	  som	  håller	  just	  din	  
arbetsplats	  frisk	  kan	  du	  stärka	  de	  goda	  beteenden	   som	  får	  
medarbetarna	  och	  verksamheten	  att	  må	  bra.	  
Det	   leder	  till	  att	  ni	  växer	  och	  utvecklas.	  

Arbetsförmågan	  förbättras	  av	  att	  du	  samordnar	  aktiviteter	  
för	  en	  god	  arbetsmiljö	  och	  en	  bra	  livsstil.	  Du	  engagerar	  
medarbetarna	  till	  hälsoansvar,	  genom	  att	  låta	  medarbetar-‐
gruppen	  ansvara	  för	  handlingsplanen	  i	  förbättringsarbetet.	  

Med	  hälsoinspiratörer	  sprider	  du	  hälsotänkandet	  i	  
verksamheten.	  Medarbetare	  som	  lyckas	  förändra	  sig	  blir	  
bra	  förebilder,	  s	  k	  ”influerare”,	  som	  delar	  med	  sig	  av	  sina	  
goda	  erfarenheter.

Låter	  du	  alla	  få	  tillgång	  till	  ”knowhow”,	  hjälper	  du	  med-‐
arbetarna	  att	  höja	  sin	  kunskapsnivå,	  bryta	  med	  invanda	  
beteenden	   och	  maximera	  sin	  må-‐bra-‐tid.	   Informationen	  
förmedlar	  du	  via	  interna	  kommunikationskanaler	  som	  
nyhetsbrev,	  hälsoprogram,	  videos,	  böcker,	  utställningar	  
samt	  vid	  rekryteringar,	  temadagar	  för	  hälsa,	  föreläsningar,	  
vid	  nyanställningar	  m	  m.	  

När	  du	  får	  alla	  att	  ta	  ansvar	  för	  sin	  egen	  livsstil	  såväl	  som	  
för	  gruppens,	  samt	  har	  rutiner	  för	  att	   integrera	  hälsan	  i	  
verksamheten,	  kan	  hälsan	  ”sätta	  sig	  i	  väggarna”.

VERKTYG

-‐ Ta	  reda	  på	  era	  friskfaktorer
-‐ Räkna	  frisktal	  istället	  för	  sjukfrånvaro
-‐ Samordna	  livsstil	   och	  arbetsmiljö
-‐ Ta	  reda	  på	  hur	  gruppen	  mår
-‐ Ta	  reda	  på	  hur	  produktiva	  ni	  är
-‐ Använd	  er	  av	  influerare


