
Friskvård.ax är Postens friskvårdskoncept 
som kan beställas av alla åländska 
arbetsgivare som förmån till sina arbetstagare. 

Arbetsgivaren väljer om friskvårdsförmånen ges till dig 

som arbetstagare som E-tjänst friskvårdskonto (använd-

ning i smartphone) eller som printade friskvårdskuponger. 

Arbetsgivaren väljer även vilka av de olika förmånerna 

som ges till dig (Motion, Motion/Kultur, Massage).*

SÅ HÄR FUNGERAR E-TJÄNSTEN

• Med E-tjänsten har du alltid dina friskvårdsförmåner     

och ditt friskvårdskonto bekvämt till hands i telefonen.                   

Du gör betalningarna direkt i din mobil. För att kunna nyttja  

denna tjänst krävs en smartphone. För att din arbetsgivare 

ska kunna ge dig friskvårdsförmånen i form av E-tjänst                  

behöver de ditt mobiltelefonnummer.

• När arbetsgivaren gjort klart beställningen kommer du inom 

kort att få ett sms med en länk från Posten. När du öppnar 

sms:et och klickar på länken kommer du till ditt personliga 

friskvårdskonto. Spara sidan på telefonens hemskärm för att 

lätt komma åt den i framtiden. Här i ditt friskvårdskonto kan 

du se ditt saldo, se leverantörsutbudet, betalningshistorik 

och göra betalningar. Endast de massageleverantörer som din 

arbetsgivare valt syns i E-tjänsten, och därför kan du endast 

betala till dessa.

1. Saldo: Det finns två saldon i 

friskvårdskontot, ett för motion/

kultur och ett för massage. 

Den summa pengar du eventuellt 

fått i kultur syns som ”Motion/

Kultur” och den summan väljer du 

själv om du använder till motion 

eller kultur. 

Det saldo du fått i massage går 

enbart att använda till massage

2. Skapa betalning: När du är på 

plats hos leverantören och vill 

betala för en tjänst, klicka på 

”Skapa betalning”. 

3. Välj leverantör: Välj sedan 

i listan den leverantör du vill skicka 

pengarna till. Observera att du kan 

filtrera leverantörer genom att klicka 

på och aktivera ikonerna högst upp 

i menyn. 

4. Slutför betalningen: Fyll i 

summan du vill betala och 

skriv därefter ett meddelande 

till leverantören gällande vad du 

vill betala för (valfritt) och klicka 

slutligen på ”Betala”. Klart! 

OBS VIKTIGT! Betalningen ska göras samma dag du besöker leverantören. 

Leverantören tar endast emot pengarna när du besökt/kontaktat den och meddelat vad du vill betala för. 

Om inte leverantören godkänt din betalning inom 24 timmar raderas betalningen automatiskt och beloppet återgår till ditt saldo.

* Observera att när det gäller motion 
och kultur har du som anställd tillgång 
till alla leverantörer i utbudet. När det 
gäller massage har din arbetsgivare 
möjlighet att välja vilka massage- 
leverantörer de anställda ska kunna 
nyttja förmånen hos. Detta betyder 
att du som anställd kanske inte kan 
nyttja din massageförmån hos alla 
massageleverantörer på vår lista. Din 
arbetsgivare informerar dig om vilka 
du kan använda din förmån hos. 
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Friskvårdsförmånen används av dig som arbetstagare 

vid betalning hos ett stort antal åländska motions-, 

kultur- och massageleverantörer. Idag är cirka 65 

leverantörer anslutna till vårt friskvårdskoncept: 

alandpost.ax/foretag/friskvardax/vara-leverantorer

MASSAGE

KULTUR

MOTION

MASSAGEMOTION KULTUR



↑ Radera skickad betalning: 

Du kan enkelt ta bort en skickad 

betalning (t.ex. om du i misstag 

skickade betalningen till fel 

leverantör) genom att klicka 

på ”Ta bort.” 

↑ Transaktioner: När du skapat en 

betalning och leverantören godkänt 

den ser du transaktionen under 

rubriken ”Transaktioner”. Här ser du 

även inbetalt friskvårdsvärde från 

din arbetsgivare och ev. borttaget 

friskvårdsvärde.  

→
Skickade betalningar är 

en betalning du skapat 

och skickat, men som 

ännu inte godkänts av 

leverantören. Betal-

ningen ligger kvar som 

skickad betalning i 24 

timmar efter att du 

skickat den. Om inte le-

verantören godkänt den 

under den tiden raderas 

betalningen automatiskt 

och beloppet återgår till 

ditt saldo.

Hjälp! Jag har inte fått ett 
SMS med länk!

Kontakta din arbetsgivare om du inte får ett sms med länk skickad 

till dig, trots att din arbetsgivare beställt E-tjänsten till dig.  

Hur hittar jag tillbaka till mitt friskvårdskonto?
Om du t.ex. bytt telefon eller av någon annan anledning inte längre kommer                                                          

in på ditt personliga friskvårdskonto – och inte heller har ditt SMS med 

länk sparad – kan du begära att ett nytt SMS skickas till dig via vår hemsida: 

friskvard.alandpost.com/user/info 

Personliga friskvårdskuponger 
Istället för E-tjänsten kan arbetsgivaren välja att beställa friskvårdskuponger till dig. 

Det finns tre olika kuponger för olika friskvårdsförmåner: 1. Motion, 2. Motion/Kultur 

och 3. Massage. På kupongerna står företag / arbetsgivare, ditt namn och sista giltig-

hetsdatum färdigtryckt. Kupongerna levereras av Friskvård.ax och delas ut till dig av 

din arbetsgivare. Här till höger kan du se exempel på hur kupongerna ser ut. 

Kupongerna för Motion och Motion/Kultur har alltid ett värde på 5 euro per kupong.                  

Vilket värde som trycks på massagekupongerna bestämmer din arbetsgivare. Motion       

och Motion/Kultur fungerar hos samtliga leverantörer. Massagekupongerna kan vara 

begränsade till enbart vissa leverantörer av din arbetsgivare. Fråga din arbetsgivare vilka 

massageleverantörer du kan använda din massagekupong hos. Du kan endast använda                     

en massagekupong per massagetillfälle. 

Vid betalning med kupong kommer leverantören att begära legitimation så att namnet stämmer             
överens med namnet på kupongerna. Kupongerna är för personligt bruk och kan inte bytas mot pengar. 
Kupongerna är försedda med streckkod som gör att de är skyddade mot kopiering och missbruk. 

LÄS MER OM VÅRA LEVERANTÖRER 

OCH OM TJÄNSTEN PÅ FRISKVÅRD.AX

Motion 
Kan enbart 

användas till 

motion 
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Företag: Bygghuset Spik Ab

Namn: Spik-Nisse Hammarsköld-Skruvsson

Giltighet: 31.12.2016

Namnteckning

Legitimation ska uppvisas vid betalning • Endast för personligt bruk • Bytes ej mot pengar

 MOTION

 KULTUR
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För personligt bruk • Visa legitimation vid betalning • Byts inte mot pengar
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KULTUR

VÅRA TRE OLIKA 

FRISKVÅRDSKUPONGER:

Motion/Kultur 
Kan användas 

valfritt både till

motion och kultur

Massage 
Kan enbart 

användas till 

massage
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