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Abstrakt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Under senare år har intresset för hälsa på arbetsplatsen ökat, troligen pga 

det stora antalet rapporter rörande hur ohälsan på de svenska 

arbetsplatserna ökat under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet 

Antalet sjukskrivna har ökat för alla typer av sjukdomar och statistiken 

talar sitt tydliga språk då det gäller människors livsstil och ett behov finns 

för insatser på detta område. Människor som mår bra arbetar bra och ur ett 

företagsperspektiv är det lönsamt att erbjuda friskvård på arbetsplatsen. 

Syftet med denna studie var att se om treårigt friskvårdsprojekt hade någon 

effekt på de anställdas fysiska aktivitet, motion, konditionstal och 

upplevda hälsa.  I denna studie observerades en ökad fysisk aktivitet, ökad 

motion, högre konditionstal och förbättrad upplevd hälsa. 
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Introduktion 
 

Under senare år har intresset för hälsa på arbetsplatsen ökat, troligen på grund av det stora 

antalet rapporter rörande hur ohälsan på de svenska arbetsplatserna ökat under slutet av 1990-

talet och början av 2000-talet. Antalet sjukskrivna har ökat för alla typer av sjukdomar och 

statistiken talar sitt tydliga språk då det gäller människors livsstil och ett behov finns för 

insatser på detta område. (1) Människor som mår bra arbetar bra och ur ett företagsperspektiv 

är det lönsamt att erbjuda friskvård på arbetsplatsen . Detta är förutsättningen i 

friskvårdsarbetet . Att satsa på hälsofrämjande arbete gynnar både företag och individer. 

Länge har man arbetat med arbetsmiljöfrågor som berör den fysiska arbetsmiljön och även 

den psykosociala arbetsmiljön där grundtanken är att förebygga och förhindra ohälsa.  Ett 

offensivare sätt att arbeta med hälsofrågor är att främja hälsa genom aktiva hälsofrämjande 

insatser i form av utbildning, aktiviteter och verksamhet. Detta syftar till att främja, stärka och 

utveckla medarbetarnas fysiska, psykiska och sociala resurser(2). 

 

Företaget i studien kontaktade oss på företagshälsovården på våren 2006 för att få hjälp med 

sitt förebyggande friskvårdsarbete. Hösten 2006 påbörjades ett friskvårdsprojekt som pågick 

till sommaren 2009. I friskvårdsprojektet ingick Hälsoprofilbedömningar (HPB) och 

fokusgrupper efter resultatet av hälsoprofilerna. Det jag ville ta reda på var om 

friskvårdsprojektet haft effekt på deltagarnas mängd fysisk aktivitet, motion, konditionstal 

och upplevda hälsa. 

 

 

Bakgrund 
 

Hälsa 
 

Bakgrunden till vad hälsa är går hundratals år tillbaka. Dagens tankesätt började då WHO 

bildades 1948. WHO beskrev hälsa som ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande.  

Det finns olika sätt att se på människors hälsa. Det ena sättet är det patogenes, det vill säga 

sjukdomssynsätt där fokus ligger på sjukdom och ohälsa. Motsatsen till patogent synsätt är 

hälsosynsätt det vill säga ett salutogent synsätt . Dessa synsätt kan ses som motpoler. (3). 
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Hälsokorset är en modell som visar den salutogena synen på människans hälsa. En person kan 

vara sjuk men ändå ha god hälsa eller tvärtom då person som är fri från sjukdom kan uppleva 

sin hälsa som dålig(figur 1). 

  

 Må bra 

 
 
                                  

                Sjuk          Frisk  

                

 
 

Må dåligt 

 
                                   Figur 1 Hälsokorset (3) 

 

Att jaga ohälsan håller inte längre som enda strategi, man måste fråga sig vad som gör att 

människor är friska och mår bra. Fortfarande finns det fler långtidsfriska än långtidssjuka. Det 

finns studier idag som visar att risken att få en folksjukdom för tidigt halveras om människor 

får tillgång till friskfaktorer, stöd och kunskap(4). 

 

 

Friskvård på arbetet 
 

Vad kan det hälsosamma företaget göra för att skapa förutsättningar för ett gott arbetsklimat 

och god hälsa? Man har sedan länge arbetat med den fysiska och psykosociala arbetsmiljön 

men räcker det? Grundtanken i det traditionella arbetsmiljöarbetet är att förebygga och 

förhindra ohälsa. Nu behövs ett offensivare och nytt sätt att arbeta med hälsofrågor där 

utgångspunkten är en hälsomedveten medarbetare och där strategierna handlar om att främja 

hälsa(2). 

Friskvårdsfrågor kommer allt högre upp på företagens dagordning och kan bero på att 

kunskap och medvetenhet om friskvårdens betydelse har ökat men även insikten om att något 

måste göras för att minska de negativa effekterna av de krav och den belastning som en 

majoritet av dagens anställda har(5). 
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För ett friskvårdsarbete på arbetsplatsen ska ge effekter krävs ett långsiktigt arbete med 

tydliga mål som går att utvärdera. Innan arbetet sätts igång bör en kartläggning av områden 

som behöver åtgärdas göras (1). För att konkretisera och exemplifiera kompetensbehovet i det 

hälsopromotiva arbetet kan man använda den utbildningsmanual som European Foundation 

tog fram i sin studie av 1400 företags hälsoarbete. Vid analys av undersökningen fann man att 

det på många håll fattades kunskaper som krävs för hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen. 

Man tog då fram en utbildningsmanual som utgår från en så kallad idealisk hälsofrämjande 

process. Den hälsofrämjande processen består enligt manualen av följande steg: 

1. Marknadsföra hälsopromotionen i organisationen 

2. Skapa en organisation för organisationens hälsofrämjande arbete 

3. Göra en behovsanalys/lägesbeskrivning 

4. Utarbeta en plan 

5. Genomföra en plan 

6. Utvärdera process och effekt 

7. Justera planen(3). 

 

 

Företagsexempel 
 
Det finns företag i Sverige där friskvårdsarbetet är väl förankrat i företaget och som har gett 

goda resultat. Exempel på detta är SAAB i Linköping där friskvårdsverksamheten beskrivs på 

följande sätt: ”Arbetet syftar till att genom utbildning, tester, rådgivning och utbud av olika 

aktiviteter stimulera den anställde att ta egenansvar för goda hälsovanor och för att förebygga 

ohälsa. Friskvården är också en resurs i företagets rehabiliteringsarbete”. Effekterna av detta 

friskvårdsarbete är goda och i undersökningar har man sett att personalen vid företaget 

motionerar mer än Sverige i övrigt. Sjukfrånvaron var tre gånger så hög bland dem som hade 

dålig kondition, fysiskt inaktiva och samtidigt var över-eller underviktiga. Nyblivna 

motionärer var mindre trötta i jobbet, mindre stressade och trivdes bättre än tidigare. 

Länsförsäkringar är ett annat företag med lång erfarenhet av friskvårdsarbete och där man ser 

hälsan som en resurs i arbetet och ohälsa som ett hinder. Processen för friskvårdsarbetet 

innebär kontinuerligt återkommande hälsoprogram där man i en femårsplan erbjuder sina 

anställda bland annat hälsoprofilbedömningar, åtgärdsgrupper och NMI (nöjd medarbetar 

index) som är ett instrument för att styra verksamheten och öka engagemanget. Idén är att 
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behålla, främja och utveckla det friska utifrån varje medarbetares egna önskemål, behov och 

möjligheter(6). 

 

 

 

Motivation till förändrat levnadssätt 
 
Hur motiverar man människor till förändring, t ex sluta röka, börja motionera? Ett antal 

modeller har använts för att försöka förstå, förklara och förändra beteenden inom 

hälsorelaterade områden (7). Projektet utformades utifrån en av de mest använda modellerna 

för att beskriva och förändra beteenden, den transteoretiska modellen (transtheoretical model).  

Modellen är utvecklad och vidareutvecklad av forskarna Prochaska, DiClemente och 

Norcross i början av 80-talet. Arbetet med modellen startade med en analys av teorier som 

använts för förändringar av beteende inom psykoterapi. Syftet med analysen var att samordna 

de olika teorierna med varandra till en och samma modell. Den transteoretiska modellen kan 

därför sägas vara transteoretisk eftersom den samordnar beteendeförändringsprinciper och 

handlingssätt för förändring från olika interventionsteorier. 

Efter arbetet med att samordna de olika teorierna undersöktes hur ofta olika handlingssätt som 

användes vid till exempel rökavvänjning. Det visade sig att människor använder olika 

handlingssätt vi olika tidpunkter i sitt arbete med att sluta röka. Beteendeförändring anses 

därför ske via förflyttning mellan olika stadier. Den transteoretiska modellen har alltså sin 

grund i rökavvänjning men har använts inom andra hälsorelaterade områden, exempelvis 

alkoholmissbruk, övervikt och fysisk inaktivitet. 

Den transteorietiska modellen består av flera olika delar. En av delarna kallas för 

förändringsstadier (stages og changes) och innehåller olika stadier utifrån människans 

benägenhet till förändring, var en människa befinner sig i beteendeförändringsprocessen.  En 

del kallas för handlingssätt för förändring (processes of change) och innehåller olika 

handlingssätt, med vilka människor förflyttar sig mellan de olika förändringsstadierna. Den 

tredje delen på varför människor förändras och består av bland annat aktivitetsspecifik 

självtillit (self-efficacy) och motivationsbalans(8,9). I arbete med beteendeförändring är det 

viktigt att använda alla delarna för att nå ett lyckat resultat, det vill säga för att förändra ett 

beteende (10). 

Enligt den tranteoretiska modellen ses beteendeförändring som en process över tid och 

förändringsstadierna är sex stycken: förnekelsestadiet, begrundandestadiet, 
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förberedelsestadiet, handlingsstadiet, aktivitetsstadiet och vidmakthållandestadiet (8,9,11). 

Beteendeförändringsprocessen bör inte ses som en linjär process utan mer spiralformad där 

förflyttningen mellan stadierna kan ske både framåt och bakåt. Återfall bör ses som en 

naturlig del av processen och det är därför viktigt att arbeta med återfallsprevention så att 

återfallen inte blir mer än snedsteg. Ofta behöver människor gå igenom både mot- och 

medgångar för att lyckas med förändring (8,9)  

Man ser också att det är viktigt att veta i vilket förändringsstadium människor befinner sig så 

att insatserna överensstämmer med människors mottaglighet. Om insatser och 

förändringsstadier inte överensstämmer kan antalet som faller ifrån komma att öka. (8,9,12) 

 

 

Syfte 
 

Syftet med studien var att utvärdera effekten på deltagarnas mängd motion, upplevda hälsa, 

fysiska aktivitet och konditionstal. Har det skett någon förändring inom dessa områden under 

de tre åren? 

 

 

Metod  
 

Friskvårdsprojektets upplägg på företaget  
 

Det aktuella företaget, som tillverkar tapeter, är Skandinaviens största tapettillverkare. Antalet 

anställda är i dagsläget ca 120 anställda fördelat mellan kollektivanställda och tjänstemän. 

Företaget delas upp i olika avdelningar med olika tillverkningsmoment och tillverkningssätt 

och de anställda består av produktionspersonal, säljare, design och kontorspersonal 
Friskvårdsprojektet (bilaga 2) bygger på resultat från Hälsoprofilsbedömning (HPB) samt 

uppföljningar som de anställda genomför en gång per år. Samtliga aktiviteter skedde under 

arbetstid. 

Hälsoprofilsbedömning(HPB) 

 En bra metod att kartlägga de anställdas hälsostatus med är att genomföra 

Hälsoprofilbedömningar (HPB). Hälsoprofilbedömning (HPB) utförs individuellt och leder 

till ett ökat hälsomedvetande genom att deltagaren inser hur de egna vanorna påverkar hälsa, 
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välmående och prestationsförmåga. Detta kan sedan leda till att deltagaren inser behovet av 

att förändra sin livsstil(6). Deltagaren bedömer i en enkät sina hälsovanor och 

hälsoupplevelser och detta frågeformulär behandlar 11 hälsoaspekter: fritid, motion, kost, 

tobak, alkohol, medicin, symtom, upplevd stress, upplevd ensamhet och upplevd 

hälsa(bilaga1). När deltagaren kommer till besöket har de med sig enkäten ifylld och man 

började med ett samtal runt hälsa och livsstil utifrån hur deltagaren svarat på enkäten. 

Deltagarens sammanlagda fysiska aktivitet under dagen bedöms också genom att räkna 

samman hur mycket deltagaren rör sig under arbetsdagen och fritiden. Den andra delen består 

av fysiologiska tester, skelettmätning som syftar till att få fram deltagarens undre och övre 

viktgräns genom att mäta fettfri kroppsvikt, blodtrycksmätning samt konditionstest på cykel. 

Konditionstestet är ett submaximalt test på cykelergometer och metoden är utvecklad av P-O 

och Irma Åstrand(13). Besöket avslutades sedan med ett samtal om resultatet av enkäten och 

testerna och om det var något som han/hon önskade förändra i sin livsstil, hur det skulle gå till 

och hur motiverad deltagaren var. I studien utfördes samtliga Hälsoprofilbedömningarna vid 

samma tidpunkt på året. 

Uppföljningssamtal 

Om personen önskade bokades ett uppföljningssamtal tre till sex månader senare in där 

deltagaren kom tillbaka för att följa upp hur det hade gått med förändringarna och 

diskutera/revidera förändringen. 

Fokusgrupper 

Efter resultatet från hälsoprofilsbedömningen har sedan fokusgrupper genomförts och under 

åren har fokus varit; sluta röka/snusa upplagt efter Barbro HolmIvarssons modell med 

motiverande samtal(14), år två, genomförande av styrketräningsgrupp med Delavier som 

grund(15). År tre, viktminskning med kognitiv beteende terapi enligt Lisbeth Stahres 

koncept(16). Aktiviteterna lades under arbetstid så att så många som möjligt skulle ha 

möjlighet att delta. 

Hälsoinspiratörer 

Det är viktigt att marknadsföra hälsopromotionen i företaget och skapa en organisation för 

företagets hälsofrämjande arbete(2). Hälsoinspiratörernas roll i det hälsofrämjande arbetet på 

företaget är till stor del att marknadsföra hälsoarbetet i företaget. Hälsoinspiratörerna fick en 

utbildning i kost, motion och motivation(4). De har fått avsatt tid och resurser för att de skall 

kunna inspirera sina arbetskamrater till livsstilsförbättringar.  
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Förankring i företagsledningen 

En utav förutsättningarna för projektets genomförande är att företagets ledning och chefer är 

införstådda och motiverade (2). I projektet finns en styrgrupp med produktionschef, 

ekonomichef och representanter från företagshälsovården . 

 

 

Psykosocial arbetsmiljö 

En organisationskonsult/beteendevetare arbetade med företagets psykosociala arbetsmiljö. En 

kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön genomfördes genom att de anställda fick svara 

på frågor om den psykosociala arbetsmiljön. Gruppvis genomfördes sedan intervjuer och 

arbetet med den psykosociala miljön efter varje avdelnings behov genomfördes (17). 

 

 
 
Studiedesign 
 
En grupp anställda som deltagit i projektet studerades vid fyra olika tillfällen. Studien har 

ingen kontrollgrupp. Den första mätningen gjordes vid projektets uppstart och den sista 

mätningen gjordes i samband med att projektet avslutades. 

 

 
Deltagarna (urval) 
 

Samtliga anställda vid företaget har informerats om projektet och erbjudits 

hälsoprofilbedömning. Gruppen består av olika yrkeskategorier såsom produktionspersonal, 

säljare, design och kontorspersonal. 

Vid de olika uppföljningarna har det blivit ett visst bortfall: 

2006 deltog 101 personer, 78 män och 23 kvinnor. 

2007 deltog 87 personer varav 69 var män och 18 kvinnor.   

2008 deltog 98 personer, 78 män och 20 kvinnor 

2009 var det 97 personer som deltog, 77 män och 20 kvinnor. 

 

I statistiken följde jag dessa deltagares förändring i fysisk aktivitet, motionsvanor, 

konditionstal och upplevd hälsa. Det var 85 anställda som deltog i samtliga 
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hälsoprofilbedömningar och det är resultatet från deras hälsoprofilbedömning som redovisas i 

denna studie. En del har deltagit i någon av fokusgrupperna men inte alla. Av dessa 85 

deltagare var det 66 personer som genomförde konditionstest vid samtliga tillfällen. Gruppen 

bestod av 67 män och 18 kvinnor. Medelåldern var 44,6 år. 

 

Instrument 
 

Vid hälsoprofilbedömningen användes en enkät som deltagaren fått fylla i innan besöket och 

tog med sig den ifylld vid besöket hos mig. Enkäten är ett frågeformulär med fem bundna 

svarsalternativ och innehåller frågor om hälsovanor och hälsoupplevelser(bilaga1). Resultatet 

är från hälsoprofilbedömningarna med fokus på hur personerna svarat på frågan om 

motionsvanor där svarsalternativ 1 betyder att deltagaren aldrig motionerade, 2: motionerar 

då och då, 3: motionerar 1-2 ggr/vecka, 4: motionerar 3-5 ggr/vecka och svarsalternativ 5 

betyder att deltagaren motionerade med än fem ggr/vecka. Fokus också på upplevd hälsa där 

svarsalternativ 1 anger att deltagaren upplevde sin hälsa som mycket dålig, 2 upplevde sin 

hälsa som dålig, 3: varken bra eller dålig, 4: upplevde sin hälsa som bra och 5: mycket bra. En 

bedömning av deltagarens fysiska aktivitet under dagen gjordes också där deltagaren 

bedömdes som fysiskt aktiv om han/hon kom upp i 30 minuter/dag eller uppgav att han/hon 

motionerade minst tre gånger/vecka. 

Vid hälsoprofilbedömningen utförs också ett konditionstest på cykelergometer och resultatet 

av detta ger då konditionstal. Konditionstal delas in i 5 grupper: 1=mycket låg (under 75%), 

2=låg (76-85%), 3=genomsnittlig (86-95%), 4=hög(96-105%) och 5=hög (över 105%).  

 
 
Utvärderingsvariabler 
 
Fysisk aktivitet: Deltagarens sammanlagda fysiska aktivitet bedöms efter sammanställning av 

fysisk aktivitet på arbetet och fritiden. För att bedömas som fysiskt aktiv skall man röra på sig 

sammanlagt minst 30 minuter/dag. 

Motion: motion definieras enligt enkäten att deltagaren avsätter tid för motion med syfte att 

bibehålla/förbättra kondition-hälsa-välbefinnande. 

Konditionstal: Fås fram i submaximalt test på cykelergometer och är en kvot mellan beräknad 

aktuell maximal fysisk arbetsförmåga och ideal maximal arbetsförmåga uttryckt i procent(13). 

Upplevd hälsa: avser både kropp och själ. 
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Genomförande 
 

 I augusti 2009 genomfördes den fjärde hälsoprofilen och resultatet av denna jämfördes med 

hälsoprofilerna som utfördes i augusti 2006, 2007 och 2008.  

 

Analys/Bearbetning 
 

Dataprogram från Kick profildata Hälso- & Friskvård AB användes för att samla in resultatet 

av enkäten och konditionstestet(18). Enkäten har fem svarsalternativ från 1-5. Resultatet har 

sedan registrerats och bearbetats i Excel för att få fram diagram som jämför från år till år. Jag 

har inte prövat om förändringarna varit statistiskt signifikanta. 

 

Etisk avvägning 
 

Kärnan i allt hälsoarbete ligger i den viktiga frågan om kontroll och makt. Vem beslutar vad 

som skall göras? Fattas beslut av människorna själva då de identifierar frågor de tycker är 

relevanta eller fattas besluten i toppen, av hälsoupplysare med makt och resurser att fatta 

beslut om vad som skall göras(19). 

Deltagarna i projektet deltog frivilligt och utan påtryckningar eller krav från arbetsgivaren. 

Erbjudandet att medverka i hälsoprofil grundas på godhetsprincipen det vill säga att bidra till 

välbefinnande och ökad hälsa genom förbättrad livsstil. Det är dock viktigt att ta hänsyn till 

autonomiprincipen, att respektera individens vilja. Alla människor kanske inte vill göra någon 

livsstilsförändring och det är viktigt att respektera detta. 

Det är också viktigt att tänka på att företaget som köper tjänsten är införstådd i 

godhetsprincipen och autonomiprincipen. Företaget investerar pengar i friskvårdsaktiviteter 

men kan inte ”kräva” att någon medverkar .  

Att personens identitet skyddas vid resultatredovisning och att deltagaren vet om detta är 

också viktigt. 
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Resultat 
 

101 personer genomförde den första Hälsoprofilbedömningen 2006. I resultatet redovisas de 

85 personer som deltagit i samtliga fyra Hälsoprofilbedömningar. Flera av dessa har vid något 

tillfälle avstått konditionstest så i resultatet för konditionstal redovisas de 66 som genomfört 

konditionstest vid samtliga Hälsoprofilsbedömningar.  

 

 

Fysisk aktivitet 

60 % av deltagarna i studien var fysiskt aktiva, det vill säga rörde sig minst 30 minuter 

sammanlagt under en dag, vid projektets start 2006. Vid sista uppföljningen 2009 hade 

andelen fysiskt aktiva ökat till 87 %. Ökningen var störst under det första och andra året för 

att sedan plana ut år två och år tre (figur 2). 

 

 
Figur 2 Sammanställning av andelen fysiskt aktiva 2006, 2007, 2008 och 2009. 

 

Motion 

Andelen som motionerade regelbundet minst en gång i veckan var vid projektets uppstart 

2006 drygt 60 % och vid dess avslut 2009 var siffran 80 %. Här ses den största ökningen 

mellan 2006 och 2007, fortsatt ökningen sker mellan 2007 och 2008. Mellan 2008 och 2009 

har ingen förändring skett (figur 3). 
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Figur 3 Sammanställning av andelen som motionerade regelbundet minst en g/vecka 

 år 2006, 2007, 2008 och 2009. 

 

Konditionstal 

Deltagarna med konditionstal som räknas som genomsnittlig till mycket högt konditionstal 

har ökat från cirka 75 % 2006 till 90 % 2009(figur 4). 

 

 
Figur 4 Sammanställning av deltagare med medel till mycket höga konditionstal 2006, 2007, 2008 och 2009 

 

Ökningen av andelen med genomsnittligt till högt konditionstal var störst från första 

testtillfället till det andra. Under 2008 var det en liten minskning för att sedan öka igen under 

2009. 

 

Upplevd hälsa 

Andelen som angav upplevd hälsa som bra eller mycket bra ökade från 60 % år 2006 till lite 

knappt 90 % år 2009 och ökningen var störst första och andra året(figur 5). 
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Figur 5 Sammanställning av deltagare som upplevde sin hälsa som bra eller mycket bra 

2006, 2007, 2008 och 2009. 

 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
 

Friskvårdsprojektet föreföll påverka de anställdas fysiska aktivitet, motionsvanor, 

konditionstal och upplevda hälsa positivt. Detta resultat överensstämmer med andra studier 

där man sett att andelen fysiskt aktiva har ökat från första hälsoprofilen till nästa, även 

andelen deltagare med regelbundna motionsvanor ökade(6).  

Vad är det som fått deltagarna att ändra sina vanor och förbättrat sina värden och upplevda 

hälsa?  En anledning till det positiva resultatet kan vara att projektet sträckt sig över flera års 

tid. Om man ser till den transteoretiska teorin är det en fördel att flera tillfällen till förändring 

ges då människors beteendeförändring ses som en process över tid (8). En del av deltagarna 

hade redan vid första hälsoprofilbedömningen klart för sig vilken/vilka förändringar de ville 

åstadkomma och hade en plan för hur detta skull uppnås. Andra ville avvakta lite och hade 

inte lika tydliga mål men gjorde ändå under projektets gång förändringar i sin livsstil. I 

studien redovisas det bortfall som skett genom åren men det är också så att anställda som 

under det första och andra året tackat nej till deltagande i hälsoprofilbedömning och de andra 

aktiviteterna nu under sista året tackat ja till att medverka. Detta visar också på att det är 

positivt att projektet pågått under flera år. Det kan vara så att olika personer har olika lång 

”startsträcka”.   

En annan orsak till det positiva resultatet kan vara att den förankring friskvårdsarbetet har i 

företaget, från ledningsgrupp till de anställda enligt den hälsofrämjande processen som 
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beskrivs av Anders Hansson. Beslutet att göra förändringen måste ändå ligga hos individen. 

Delaktighet är den kanske viktigaste framgångsfaktorn i hälsoarbetet och därför är 

förankringen hos individen mycket viktig(3). Det som jag vid träffarna med deltagarna sett 

visat sig viktigt är att ta hänsyn till att alla kanske inte vill förändra sin livsstil och att det är 

viktigt att respektera detta.  Som jag skrev tidigare har det varit deltagare som från början i 

projektet inte velat förändra sin livsstil men senare ändå gjort det. Man kan inte tvinga andra 

till att ändra sin livsstil men genom att lyfta frågan kan man så ett frö som så småningom kan 

bli till en motivation till förändring. 

Det finns andra faktorer som kan ha påverkat resultatet. Arbetet med den psykosociala 

arbetsmiljön som utförts på företaget är ett område som främst kan ha påverkat de anställdas 

upplevda hälsa. Aktiviteter har genomförts i företagets regi, med resor om deras interna 

målsättning uppnåtts och tävlingar med utlottning av priser kan ha motiverat till deltagande, 

en form av yttre motivation med belöning som morot. 

De utvärderingsvariabler jag valt i denna studie är fysisk aktivitet, motion, konditionstal och 

upplevd hälsa. Upplevd hälsa var det område som enligt studien visat sig öka mest vilket jag 

ser som mycket positivt. I uppföljningsstudier har det visat sig finnas ett starkare samband 

mellan upplevd hälsa och dödlighet jämfört med medicinska mätvärden och kommande 

dödlighet(6).  Fysisk aktivitet var det område som hade nästan lika bra resultat som upplevd 

hälsa. Den vetenskapliga dokumentationen visar tydligt att regelbunden fysisk aktivitet 

motverkar uppkomsten av flertalet sjukdomar men även att regelbundna motionärer är mer 

aktiva i övrigt när det gäller kurser, teater, dans mm(6). Det kan kanske vara så att fysisk 

aktivitet ger bättre upplevd hälsa både på grund av förbättrad fysik men även att man mår 

bättre då man för övrigt också deltar i fler fritidsaktiviteter. 

 

 

 

Metoddiskussion 
 

101 av de 120 anställda som erbjöds hälsoprofilbedömning deltog i den första 

hälsoprofilsbedömningen 2006. Av dessa 101 personer var det sedan 85 stycken som deltagit i 

samtliga hälsoprofilbedömningar mellan åren 2006-2009. Genom min kontaktperson på 

företaget har jag fått veta att bortfallet berott på sjukdomar, den anställda gått i pension eller 

slutat sin anställning på företaget men även att ett tiotal personer avböjt att delta. 

Hälsoprofilbedömningarna har utförts under samma tidpunkt på året, i augusti och september 
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månad, vid samtliga tillfälle. Jag valde att mäta resultatet från samtliga 

hälsoprofilbedömningar då jag var intresserad av att ta reda på projektets inverkan på 

deltagarnas livsstil och hälsa under de tre åren men det går inte att utesluta att de som valt att 

delta i samtliga tillfällen var de som redan innan projektets start var intresserade av 

hälsorelaterade frågor. Detsamma gäller de 66 som utfört konditionstest vid samtliga tillfälle, 

det kan vara så att dessa 66 personer var de som innan projektets start var mest intresserade av 

fysisk aktivitet. Skulle förändringarna skulle skett utan ett aktiv friskvårdsprojekt?  I och med 

att resultatet inte jämförts med en kontrollgrupp kan det inte uteslutas. Det kan finnas en 

naturlig variation även på längre sikt då man ser skillnad genom åren även utan deltagande i 

friskvårdsprojekt. Det konsekventa resultatet pekar ändå på en positiv riktning. 

Vid hälsoprofilbedömningen användes samma frågeformulär vid alla tillfällen. En risk att 

deltagarna lärt sig vilka svar som ger ”bäst” resultat i statistiken finns också. Tre av områdena 

som jag utvärderat i studien; fysisk aktivitet, mängd motion och upplevd hälsa är så kallade 

självskattningsfrågor och där finns en möjlighet att deltagaren skattar sig högre av någon 

anledning. Anledningen till det kan jag bara spekulera i men till exempel kunde de känna en 

önskan eller förväntning att de ska ha förbättrat sig både från sig själva eller från mig. 

Konditionstestet är däremot en undersökning där testvärden fås fram, allstå inte baserat på 

självskattning. Det som också måste beaktas är att konditionstal har större bortfall och därför 

ger ett osäkrare resultat.  

 

 

Slutsats 
 

Utvärderingen visar ett väldigt positivt resultat. Efter tre års friskvårdsprojekt med upprepade 

hälsoprofiler finns mycket material som skulle kunna vara underlag för ytterligare 

utvärderingar och jämförelse mellan olika grupper, till exempel icke rökare jämfört med 

rökare. Något som inte kommit fram i studien är hur deltagarna upplevt projektet. Det skulle 

vara intressant att göra en studie med intervjuer av deltagarna för att få deras åsikter om vad 

som varit bra respektive mindre bra. 
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