
friskvårdspaket flex
vi sätter sverige i rörelse

Samarbetspartners: 

sportcompetence.se  -    073 672 99 39



Näringslivet och idrotten har mycket att lära av varandra. 
Därför har vi samlat ledande forskare, företagsledare, 
förbundskaptener, elitidrottare, läkare och många andra med unik 
kunskap på ett och samma ställe. 

Sport Competence är en digital och fysisk arena där landets 
främsta experter inom idrott, motion och wellness möter 
näringslivet för ökat välmående, utveckling och prestation.

Vår målsättning är att öka den fysiska aktiviteten hos dina 
medarbetarna men även öka kunskapen för hur den påverkar såväl 
psykiskt som fysiskt och inte minst hur det ökar socialt välmående 
och ens prestation. 

Välmående medarbetare ger välmående företag!

Friskvård en viktigt parameter för våra medarbetares 
välmående och prestation. Genom Sport Competence är 
det nu möjligt för oss att ta ett helhetsgrepp med både 

utbildning, träning och för att skapa en god gemenskap.
  

Annica Sjölin , Kontorschef på SEB
”



En frisk personal skapar förutsättningar för gladare och produktiva medarbetare, minskade 
sjukskrivningar och ökad lönsamhet.

Genom en långsiktig friskvårdssatsning kan vi skapa hållbara beteenden som bidrar till ökad fysisk aktivitet. 
Forskning visar att det påverkar både produktionen, minneskapaciteten, stresshanteringen samt att 
koncentrationsförmågan förbättras. Att vi dessutom kan uppnå gemensamma mål skapar en härlig 
sammanhållning och dynamik i personalen!

Via Sport Competence nyttjar vi femtio av Sveriges främsta experter inom bland annat kost, fysisk 
träning, mental träning, hälsa och motivation. Sport Competence portalen ger er obegränsad tillgång och 
nyttjanderätt till över 80 digitala expertföreläsningar samt möjlighet till live-webbinarie och fysiska möten 
med experterna.

Genom en välanpassad mobil-app sätter företaget upp gemensamma träningsmål och vi kan enkelt följa 
framstegen genom utmaningar och sociala interaktioner. Vårt belöningssystem håller medarbetarna 
motiverande under hela processen. 
Upplägget anpassas alltid utifrån företagets specifika mål och förutsättningar!

En långsiktig & hållbar 
friskvårdssatsning för 
ditt företag. Enklare 
har det aldrig varit! 

Så här går det till:
Det tar maximalt 60 minuter att planera ert friskvårdspaket för 12 månader.

1. Utifrån nedan upplägg och sakkunnig rådgivning går vi tillsammans igenom hur ni önskar   
 ert upplägg gällande uppstart, delmål, belöningssystem, mobil App, kunskapsseminarie    
 och kanske även träningspass på plats med någon av experterna med mera. 

2. När vi gjort planering så profilerar vi mobil-appen utifrån ert företag, registrerar er personal,   
 lägger upp eventuella lag om ni önskar tävla mot varandra. Gällande belöningssystem kan ni få  
 premierna direkt hemskickade till era anställda om ni så önskar.  

3. Vi gör alltid en initial och uppföljande mätning gällande fysisk aktivitet och motionsvanor för   
 att ni ska kunna se resultat och även sätta resultatet i relation till andra nyckeltal och    
 mätningar.

4. Därefter är det bara att köra igång!

Initial mätning Utbildning /aktiviteter App /hemsida

Premier till medarbetare Uppföljande mätning



EXPERTER OCH UTBILDARE

I Sport Competence portalen finns över femtio av Sveriges 
främsta experter inom idrott och hälsa samlade. Välj vilka 
föreläsningar och experter som ska vara med i ditt företagspaket 
utifrån era behov och målsättningar. 

Över 50 experter
Alla medarbetare får tillgång till över femtio av Sveriges främsta experters 
kunskap genom digitala seminarier, föreläsningar och utbildningar på Sport 
Competence. 

I portalen kan du och och alla medarbetare i obegränsad omfattning ta del 
av digitala föreläsningar, även privat. En riktigt personalförmån! 



Vi rekommenderar att ni som företag sätter upp mål och delmål med 
friskvårdssatsningen. Det kan t.ex. vara att man under året skall uppnå x antal 
träningspoäng eller delta i interna tävlingar. 

Bilda lag, stärk teamet och interagera med varandra!
Svettig på Jobbet är sidan och appen där ni stöttar, uppnår mål samt motiverar 
varandra i träningen. Promenader, löpning, gym... allt räknas. Med appen och er sociala 
träningssida bygger ni enkelt gemenskap på jobbet. 

Varje medarbetade får sin egen profil och registrerar enkelt sin träning och får 
därigenom poäng som sammanställs direkt och överskådligt. Ansvarig i företaget kan 
logga in och se alla medarbetares aktivitet. Medarbetare kan delas upp i lag och starta 
utmaningar lagen emellan. 

- En gemensam profilsida för företaget

- En egen profil för varje medarbetare

- Utmaningar och målsättning

- 1 minut = 1 poäng för valfri träning

- Social träningsdagbok

- Tillgängligt via dator och mobil app

MOBIL APP OCH TRÄNINGSSIDA
FULL KONTROLL PÅ MEDARBETARNAS UTVECKLING



Vi rekommenderar att man vid uppnådda delmål och slutmål får en 
trevlig premie i form av företagsprofilerad träningsutrustning. Nedan 
kommer förslag med premier för delmål och slutmål. 

Produkterna kan skickas hem till medarbetarnas om så önskas. 
Kostnad för frakt och porto tillkommer. 

I varje paket finns ett kort där det är möjligt att ha en förskriven 
hälsningsfras. 

FRISKVÅRDSPAKET FLEX
PREMIE FÖR PRESTATION TILL ANSTÄLLDA

Tträningströja Craft & Sportflaska 50 cl

Craft Mind Blocked jacketCraft Swift half zip Multiwear & Mössa 

Craft Mind Tights långaMind short thights



Efter att vi anpassat ett innehåll och upplägg specifikt utifrån er organisation praktiska förutsättningar skapar 
vi en färdig detaljerad projektplan för er. Nedan ses en grovstruktur och exempel på hur ett 12 månaders 
friskvårdspaket med 4 moduler kan se ut:

Fördjupad kunskapsutveckling prestationspsykologi för högpresterande chefer och ledare. 
Idag vill man som anställd få en personlig utveckling och som arbetsgivare vill man få högpresterande ledare 
och chefer. Önskar ni fördjupad kunskap/utveckling på chefsnivå kontakta oss för anpassat upplägg och offert.

Modul Aktivitet
Webbsida/träningsapp
januari-december

Anpassad och profilerad webbsida & träningsapp inkluderas genom hela projektet.
(Uppnå mål, stärk teamet och interagera med varandra)

Mätning - januari Initial mätning. Fysisk aktivitet och motionsvanor (digitalt).

Modul 1 - januari. A. Digital inspirationsföreläsning med Mattias Sunneborn* 
B. Live webbinar Mattias Sunneborn, körs i direkt anslutning till ovan föreläsning.
*Idrottslegend och mästarnas mästare” arbetar professionellt med vuxna motionärer.

Modul 2 - April A. Digital Kunskapsföreläsning om ”Hälsa på jobbet” med Magnus Hellman Driessen*
B. Live webbinarie Magnus Hellman Driessen. Körs i direkt anslutning till ovan föreläsning.
*Högutbildad kost- och fysexpert från IF Elfsborg, arbetar även med näringsliv.

Modul 3 - Augusti Eget Träningspass. Organiseras av företaget/enheten själv alt. genom Sport Competence.

Modul 4 - Oktober A. Fysisk gemensam workshop ”prestationspsykologi/mental träning” med Henric Lilja* 
B. Uppföljande digital föreläsning ”Träna tanken” med Fredrik Weibull**
* Högutbildad idrottspsykolog European master, arbetar med elitidrott och näringsliv,
**Ledande idrottspsykolog och forskare, arbetar med elitidrott och näringsliv.

Fri modul - Jan. - dec - Extra inspirationsföreläsningar* 
(om resp. enhet vill lägga in extra så finns rekommendationer på lämpliga föreläsare).
*Samtliga tillhör Sveriges mest efterfrågade experter inom idrott, motion och wellness.

Mätning - December Avslutande/uppföljande mätning, Fysisk aktivitet och motionsvanor.
4-8 veckor

Traditionellt friskvårdsprojekt (10-60 % aktiveras)

6-12 månader
Aktivitet 

Aktivitet Aktivitet 
Aktivitet 

Friskvårdspaket Flex (60-100 % aktiveras)

Hållbarhet skapas genom att kombinera teori och praktik över en 
längre sammanhållande tid. Expertkompetens och återkommande 
aktiviteter ger förutsättningar för målgruppen som inte är fysiskt 

aktiva eller prioriterar sin hälsa. 



Sport Competence Sweden AB
Gjuterigatan 9, Pl. 29. 553 18 Jönköping 

Tel: 073 672 99 39
Mail: info@sportcompetence.se 
www.sportcompetence.se

NU KÖR VI!

Friskvårdspaket Flex är ditt företags möjlighet till hållbar friskvård och ytterligare trygghet 
är att det ligger hög evidens i detta koncept. 
Genom digitalisering har du tillgång till stora delar av landets främsta expertkompetenser 
och via en kraftfull träningsapp/webbsida har vi kunnat systematisera en hållbar friskvård 
på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt. Konceptet har stort fokus på målgruppen som 
inte är fysiskt aktiva och prioriterar sin egen hälsa.

Välkommen till Sport Competence


