
 1

Introduktion 
Under de senaste åren har intresset för hälsa på arbetsplatsen ökat betydligt, troligen beroende 

på det stora antalet rapporter rörande hur ohälsan på de svenska arbetsplatserna ökat under 

slutet på 1990-talet och början på 2000-talet (Angelöw, 2002). Det var främst mellan 1997 

och 2002 som antalet långtidssjukskrivningar ökade drastiskt (Socialstyrelsen, 2005). Dessa 

sjukskrivningar kostar mycket för arbetsgivarna och det blir därför allt viktigare att arbeta 

promotivt för att få en mer långtidsfrisk personal. Som det ser ut idag läggs fortfarande 

betydligt mer pengar ned på att behandla sjukdomar istället för att förebygga dessa (Sacher, 

2006). Definitionen av långtidsfrisk i denna studie är att en anställd inte har haft någon 

frånvaro på grund av sjukdom under två års tid (Företag X, 2006).  

 

Antalet sjukskrivna har ökat för alla typer av sjukdomar och statistiken talar sitt tydliga språk 

då det gäller människors livsstil och att ett ständigt behov finns för insatser på detta område 

(Angelöw, 2002). Mer än hälften av männen och en tredjedel av kvinnorna i Sverige har 

övervikt eller fetma. Livsstilssjukdomar som diabetes ökar precis som den psykiska ohälsan 

(Socialstyrelsen, 2005). Många av dessa problem kan härledas till människors livsstil. Det 

räknas till exempel med att nästan en tredjedel av befolkningen är helt fysiskt inaktiv i 

vardagen, både på arbetet och på fritiden (Prevent, 2001). Ytterligare en faktor som bidrar till 

ovanstående sjukdomar och problem är att människors kostvanor inte är tillräckligt bra 

(Folkhälsoinstitutet, 2004). Även sömn är ett viktigt behov som påverkar människans vardag i 

hög utsträckning och som en stor del av den svenska befolkningen har problem med 

(Folkhälsoinstitutet, 2004).  

 

Med bakgrund av detta kan det vara betydelsefullt att undersöka en stor friskvårdssatsning, 

där ett av huvudmålen är att öka antalet långtidsfriska, som berör människors hälsa både i 

privatlivet och i arbetslivet.   

 

Syftet med studien var att undersöka skillnader i levnadsvanorna (rörelse, sömn och kost) 

bland anställda på ett större företag i Sverige. 

 

• Hur ser personalens levnadsvanor ut inom experimentgruppen och jämförelsegruppen? 

• Finns det någon skillnad mellan anställda som haft hälsocoach (experimentgrupp) och 

de som inte haft hälsocoach (jämförelsegrupp) gällande levnadsvanor? 

• Finns det någon skillnad mellan män och kvinnor inom experimentgruppen respektive 

jämförelsegruppen gällande levnadsvanor? 
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Bakgrund 
 

Hälsa 

Den historiska bakgrunden till vad hälsa är går flera hundra år tillbaka i tiden. Dagens 

tankesätt rörande hälsa började i modern tid, närmare bestämt 1948, då World Health 

Organisation [WHO] bildades. I och med deras definition av hälsa kom den holistiska 

synvinkeln in i begreppet. Hälsa beskrevs av WHO som något mer än avsaknad av sjukdom, 

och innebar därför en radikalt förändrad syn. Hälsa beskrevs som ett tillstånd av fullkomligt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande (Hanson, 2004). Sedan dess har utvecklingen gått 

framåt, men fortfarande är det dessa tre aspekter på hälsa som ligger till grund för det mesta 

av dagens hälsoarbete.  

 

Salutogent och patogent perspektiv 

När det handlar om människors hälsa finns det två olika synsätt som beskriver hur hälsa kan 

definieras och tolkas. Det ena sättet är det patogena, det vill säga sjukdomssynsättet (patogen 

innebär sjukdomsframkallande), där fokus ligger på ohälsa eller ett specifikt 

sjukdomstillstånd. Inom den medicinska vetenskapen inriktar man sig på att leta efter 

orsakerna till uppkomsten av en sjukdom och på hur man ska förhindra sjukdomar/ohälsa  

(Hanson, 2004). Motsatsen till patogent synsätt är det salutogena synsättet, det vill säga 

hälsosynsättet. Den vetenskapliga frågan till detta synsätt handlar om vad det är som gör att 

vissa individer trots påfrestningar och utsatthet ändå lyckas bevara sin hälsa. Friskfaktorer och 

motståndsfaktorer eftersträvas. Det handlar om människan i hennes vardagliga sammanhang 

och med hennes livsvillkor. Därför är det salutogena synsättet ett mer komplext synsätt än det 

patogena (Antonovsky, 2003). Det är viktigt att förstå att de patogena och salutogena 

synsätten verkar som motpoler på ett kontinuum. Det kan ses som en dragkamp mellan 

sjukdomsframkallande orsaker och hälsofrämjande faktorer. Då en individ upplever god hälsa 

innebär det att det salutogena synsättet har ett övertag (Hanson, 2004). 

 

Hälsokorset (se sida 3) är en lätt och begriplig modell som visar på den salutogena synen att 

människan kan ha en sjukdom men ändå känna god hälsa. Hälsokorset visar att en individ kan 

vara sjuk (exempelvis handikapp) men ändå ha god hälsa (person D). Detsamma gäller en 

person som är fri från sjukdom men som inte upplever sig ha god hälsa. En sådan person är 

person A och denne utgör en stor risk för sig själv eftersom långvarigt tillstånd i denna ruta 

kan leda till fysiska besvär/sjukdomar. Det svåraste tillståndet är när en person både är sjuk 
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och har ohälsa (person C). Det optimala som alla bör sträva efter är att vara som person B och 

vara fri från sjukdomar och känna god hälsa och välbefinnande (Hanson, 2004). 

 

 

 

       
 
 
 
 
 
       
 
 
Figur 1: Hälsokorset (Hanson, 2004). 

 

Vad kan då göras för att kunna ha person B:s goda hälsa? WHO talar om tre dimensioners 

stora betydelser för att uppnå och upprätthålla en god hälsa (Halling, 2002). Dessa 

dimensioner är fysisk hälsa, psykisk hälsa och social hälsa. Den fysiska dimensionen av hälsa 

innebär god kroppslig hälsa såsom god kondition och styrka. Den psykiska dimensionen 

innebär trygghet, glädje, låg stressnivå med mera. Den sista dimensionen av hälsa är den 

sociala, att människan upplever känsla av sammanhang, trivsel och känslan av att kunna 

påverka sin dagliga situation (Halling, 2002). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 2: Hälsans tre dimensioner (Cronsell, Engvall & Karlsson, 2003).  

 

I denna studie fokuseras det till störst del på den fysiska aspekten, då friskvårdsprojektet (se 

sidan 10-13) som studeras i denna studie bara tar upp faktorer såsom rörelse och matvanor i 

första hand. Sömn, som också finns med som ett tema i friskvårdsprojektet, finns inte med i 
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modellen över de tre dimensionerna men kan anses kunna kopplas till den psykiska 

dimensionen. Likaså fokuserar friskvårdsprojektet en del på glädje, som även den tillhör den 

psykiska dimensionen, men som dock inte tas med i denna studie. 

 

För att bidra till bättre hälsa inom de här områdena är insatser på arbetsplatsen av stor 

betydelse och det som oftast talas om i detta sammanhang är begreppet hälsopromotion på 

arbetsplatsen. Detta är ett relativt ungt begrepp och bygger på samma tankar som begreppet 

hälsopromotivt arbete grundar sig på, det vill säga vad hälsa är, vilka förutsättningar som 

bidrar till att hälsan bevaras och förbättras samt hur det fås till stånd en utveckling mot bättre 

hälsa (Hanson, 2004). 

 

Ovanstående grunder leder till en struktur som berör både ett helhetstänkande och på samma 

gång avgränsar och vägleder det hälsopromotiva arbetet. Inom hälsopromotion på 

arbetsplatsen är det de professionellas roll att göra det möjligt för människor att göra 

hälsosamma val, att se till att det finns hälsorelaterad information och aktiviteter tillgängliga 

samt underlätta den hälsorelaterade utvecklingen bland personalen (WHO, 1986. ref. i Koelen 

& Lindström, 2005). 

 

Friskvårdsarbete på arbetsplatsen 

En del i det hälsopromotiva arbetet innefattas av friskvård, vilket är en viktig och 

framgångsrik strategi för att skapa friskare arbetsplatser (Angelöw, 2002).  

 

Utmärkande för allt friskvårdsarbete är att det krävs en aktiv medverkan av varje enskild 

individ för att resultat ska kunna uppnås. Friskvård definieras som alla de åtgärder som vidtas 

för att främja hälsan med fokus på levnadsvanor och livsstil samt främst på individ- och 

gruppnivå. Det finns även definitioner som fokuserar mer på att friskvård skulle vara en 

process som möjliggör för grupper och individer att ta kontroll över de faktorer som påverkar 

hälsan och därmed förbättra den (Rydqvist & Winroth, 2004).  

 

Friskvården skiljer sig jämfört med hälso- och sjukvård och utgör därför ett viktigt 

komplement till dessa vårdformer. Då friskvården satsar på att bevara det redan friska, men 

även göra det som redan är bra till något ännu bättre, kan den kopplas till det salutogena 

synsättet. Friskvård är en företeelse som har funnits i många organisationer under ett eller ett 

par årtionden och innefattar ofta grupp- och utbildningsverksamhet inom områdena stress, 

kost och motion. Det blir även allt mer vanligt att annan verksamhet, som bland annat 



 5

fritidsintressen och kulturella aktiviteter, kopplas till friskvårdsarbetet (Rydqvist & Winroth, 

2004). 

 

Friskvårdsfrågor kommer idag allt högre upp på företagens dagordning och det kan tänkas 

bero dels på att kunskapen och medvetenheten om betydelsen av friskvård har ökat men även 

på att man har kommit till insikt med att något måste göras för att minska de negativa 

effekterna av de krav och den belastning som en stor majoritet av dagens anställda har 

(Rydqvist & Winroth, 2004). 

 

För att ett friskvårdsarbete på arbetsplatsen ska ge genomgripande effekter krävs ett 

långsiktigt arbete med tydliga mål som går att utvärdera. Innan arbetet sätter igång bör en 

kartläggning av områden som behöver åtgärdas göras (Angelöw, 2002). Är det till exempel en 

stor andel av de anställda som är fysiskt inaktiva behöver resurser läggas inom detta område. 

Men likaså ska det tänkas på att anställda som redan är fysiskt aktiva får möjlighet att 

vidmakthålla och utveckla detta (Andersson, Johrén & Malmgren, 2004). För övrigt behövs 

det att ansvariga för ett projekt har stor faktakunskap om bland annat nutrition, fysiologi, 

psykologi och pedagogik tillsammans med tematisk kunskap om till exempel stresshantering, 

kost och motion. Aktiviteter som kan vara bra att genomföra är olika sorters 

grupparrangemang som temadagar, motionspass och kulturella aktiviteter (Rydqvist & 

Winroth, 2004).  

 

Litteraturgenomgång – Effekter av friskvårdssatsningar 

En metaanalys gjord på 15 studier rörande hälsopromotion på arbetsplatsen visade att 

implementering av hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen kan vara till fördel både för 

arbetsgivare och för arbetstagare. De program som gav bäst resultat, då det handlade om hur 

nöjda både chefer och anställda blev, var de som var strukturerade och använde sig av många 

olika former av fysisk aktivitet och hälsorelaterade föreläsningar samt erbjöd individuell 

rådgivning med uppföljning. Ett program med många olika aktiviteter och valmöjligheter var 

av stor vikt för att nå ut till så många anställda som möjligt. Förutom detta betonades vikten 

av att hitta de människor som befann sig i riskgruppen för olika sjukdomar, och att 

programmen skulle skräddarsys för dem, så att alla kunde ta del av de hälsopromotiva 

åtgärderna (Voit, 2001).  

 

Ytterligare belägg för att hälsopromotion på arbetsplatsen måste ha ett brett och varierat utbud 

är en studie gjord på en arbetsplats i Holland. Här arbetades det med hälsopromotion enbart i 
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form av individuella coachningssamtal, vilka till störst del fokuserade på att öka de anställdas 

fysiska aktivitet och förbättra deras kostvanor. De anställda i experimentgruppen fick under 

nio månaders tid träffa en psykoterapeut under sju tillfällen för att få en kostplan upplagd och 

diskutera vikten av fysisk aktivitet. Dessa coachningssamtal visade ingen positiv effekt på 

sjukfrånvaron. Istället ökade antalet sjukdagar för experimentgruppen med fyra dagar (Proper, 

van der Beek, Hildebrandt, Twisk & van Mechelen, 2004). 

 

Ett projekt i USA gick ut på att förbättra hälsan genom fysisk aktivitet och ökad kunskap om 

säkerheten på en arbetsplats. Projektet utgick ifrån att den negativa trenden med bland annat 

olycksfall på arbetsplatsen, låg effektivitet och hög sjukfrånvaro skulle brytas och att detta 

skulle ske genom initiativ från de högsta cheferna och nedåt. De hälsopromotiva strategierna 

var schemalagd fysisk aktivitet varje vecka, teamwork istället för konkurrens samt tydliga och 

regelbundna genomgångar av säkerheten på arbetsplatsen. Detta ledde till att den aktuella 

arbetsplatsen blev utnämnd till den tredje säkraste arbetsplatsen i USA, effektiviteten ökade, 

den psykosociala arbetsmiljön blev bättre och sjukfrånvaron sjönk med 79 %. Vidare var  

70 % fortfarande fysiskt aktiva även ett år efter studien och 42 % uppgav att projektet lett till 

ytterligare livsstilsförändringar (Drennan, Ramsay och Richey, 2006). 

 

Även ett friskvårdsprojekt i södra Sverige hade syftet att minska sjukfrånvaron och förbättra 

den självupplevda hälsan på arbetsplatsen. Projektet sträckte sig över tre år och bestod av att 

personalen erbjöds att ägna tre betalda arbetstimmar per vecka åt valfria friskvårdsaktiviteter. 

De involverade kunde bland annat välja mellan stavgång, styrketräning, gympa och simning. 

Det anordnades även föreläsningar om livsstilsvanor samt kurser i rökavvänjning, 

stresshantering och Qigong. Projektet utvärderades genom kontinuerliga 

hälsoprofilbedömningar och enkäter. Resultaten från hälsoprofilbedömningen visade att 

motions- och kostvanorna hade förbättrats samt att konsumtionen av värktabletter hade 

minskat. Totalt hade gruppen med de minst hälsosamma beteendena minskat med 54 % när 

projektet slutade. Dessutom hade antalet som upplevde sin hälsa som mycket god ökat. Det 

framkom dock flera mindre positiva resultat från projektet, bland annat att flera personer 

uppgav att de fått ont i kroppen under studiens gång. Detta kunde till viss del förklaras med 

att fler personer fått en förändrad kroppsuppfattning efter att de börjat motionera (Leppänen & 

Kullberg, 2006) 

 

Ett annat projekt, även detta i Sverige, fick däremot enbart goda resultat. Också här var syftet 

att förbättra de anställdas hälsa och få ner den extrema sjukfrånvaron bland de anställda. Alla 
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fick en välanpassad obligatorisk friskvårdstimme i veckan och det gick att välja mellan många 

olika aktiviteter, såsom gymnastik, yoga, simning och avslappning. Även individuell 

hälsovägledning fanns att tillgå. Tanken var att det skulle finnas aktiviteter som passade alla 

typer av människor. För att ytterligare individanpassa projektet lät projektledaren utbilda en 

person på varje avdelning till friskvårdsinspiratör. På tre år sjönk sjukfrånvaron med tre 

procent och minskningen fortsätter. För att undersöka hur levnadsvanorna hade förbättrats 

gjordes en jämförelse med en kontrollgrupp i en grannkommun genom enkäter både före och 

efter projektets start. Resultaten visade att fler av de anställda i experimentkommunen hade 

börjat motionera, färre kände sig utmattade och färre upplevde arbetet som fysiskt 

ansträngande (Karolinska Institutet, 2004). 

 

Friskvårdsprojektets hörnstenar 

 

Rörelse  

Rörelse är den del av fysisk aktivitet som omfattar alla kroppsrörelser som utförs under arbete 

och fritid och som resulterar i en ökad energiförbrukning som en följd av kontraktion av 

skelettmuskulaturen. Begreppet innefattar även olika former som idrott, gymnastik, 

motion och friluftsliv (Folkhälsoinstitutet, 2006a).  Fysisk aktivitet har visat sig ha en god 

påverkan då det handlar om att undvika sjukdomar och riskfaktorer för ohälsa såsom övervikt, 

kroniska hjärtsjukdomar, bröstcancer, diabetes och högt kolesterol (Ham & Epping, 2006). 

Fysiskt aktiva drabbas mer sällan av och får mindre allvarliga hjärtsjukdomar/hjärtinfarkter än 

de som inte haft en fysiskt aktiv vardag. Dock har det inte bevisats att enbart fysisk aktivitet 

behövs för att minska risken för hjärtinfarkt eftersom många andra riskfaktorer, såsom 

rökning, också påverkar (Haskell & Blair, 1980).  

 

Studier finns som visar att fysisk aktivitet även har en motverkande effekt på psykiska besvär 

såsom depressioner och stress (Jakicic & Otto, 2006). Detta påstående stöds också av 

Folkhälsoinstitutet (2006b) som skriver att fysisk aktivitet har en positiv påverkan på 

människor genom att minska risken för oro och ångest och förebygga svåra depressioner. 

Utöver detta är fysisk aktivitet den form av ickefarmakologisk behandling som fungerar bäst 

på människor mot sjukdomar. Resultat från den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika 

villkor (Folkhälsoinstitutet, 2004) visade att 58 % av männen och 54 % av kvinnorna i 

Sverige följer WHO:s rekommendationer om att vara fysisk aktiv minst 30 minuter om dagen 

med någon form av medelintensiv motionsform (Muntner, Gu, Wildman, Chen, Qan, Whelton 

och He, 2005). Fortfarande är det alltså så att männen är mer fysiskt aktiva än kvinnorna, 
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samtidigt som högutbildade i högre grad är mer fysiskt aktiva (Folkhälsoinstitutet, 2004). 

Promenader har visat sig vara den motionsform som amerikanska vuxna ägnar sig mest åt och 

samtidigt är det den motionsform som gör att vuxna vidmakthåller sin fysiska aktivitet i högre 

utsträckning (Ham & Epping, 2006).  

 

En studie har visat att fysiskt aktiva i högre grad än de inaktiva är nöjda med sitt jobb, är mer 

entusiastiska och känner sig mer avslappnade på sina jobb (ThØgersen–Ntoumani & Fox, 

2005). Därtill är arbetsprestationen viktig i sig själv eftersom den bidrar till fortsatt god hälsa 

och verkar förebyggande mot sjukdomar (Romney & Evans, 1996 ref. i ThØgersen–Ntoumani 

& Fox, 2005). 

 

Sömn 

I strävan efter att upprätthålla god hälsa måste hänsyn till sömn tas. Sömn är ett livsviktigt 

behov och någonting som människan inte överlever utan. En stor del av befolkningen har 

problem med sömnen (Apoteket, 2001). Resultatet från Hälsa på lika villkor visar att omkring 

2,3 miljoner svenskar uppger att de har lätta eller svåra sömnbesvär (Folkhälsoinstitutet, 

2004). Detta kan leda till koncentrationssvårigheter, depression, ökad känslighet för 

infektioner och sjukdomar och för tidigt åldrande. Långvariga sömnproblem kan få allvarliga 

konsekvenser som diabetes typ två, övervikt, fetma och högt blodtryck, eftersom kroppens 

ämnesomsättning och hormonbalans rubbas. Genom god sömn hålls kroppen i balans och 

stressen som byggts upp under dagen reduceras. En vuxen person behöver i genomsnitt 6-8 

timmars sömn per natt eftersom detta är en minimumtid för att kroppen ska hinna bearbeta de 

upplevelser och ansträngningar som personen varit med om under dagen (Apoteket, 2001). 

 

Sömnbrist medför enligt forskare även stora risker på arbetsplatsen, bland annat genom att 

prestationsförmågan försämras och människan får svårare att klara av de uppgifter hon ställs 

inför på arbetet. Vidare är olyckor både under arbetstid och i trafiken i större utsträckning 

relaterade till personer med sömnproblem än till personer som har goda sömnvanor (Eriksen, 

Natvig & Bruusgaard, 2001). Dessutom visar studier i USA att insomningssvårigheter och 

dess konsekvenser i form av sjukdomar leder till ökade sjukskrivningar och ökad belastning 

på sjukvården (Linton & Bryngelsson, 2000). 

 

Goda sömnvanor bidrar till att individen har bättre motstånd mot sjukdomar, förminskad 

skaderisk och ett bättre och mer stabilt humör. Sömn är som näring för hjärnan på samma sätt 

som kost är näring för kroppen (Amschler & McKenzie, 2005). 
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Kost 

Idag är mer än hälften av männen och en tredjedel av kvinnorna i Sverige överviktiga eller har 

fetma och andelen ökar hela tiden. Övervikten är mycket vanligare bland arbetare än bland 

tjänstemän och personer med låg utbildning (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Vad som anses kunna bromsa viktökningen bland befolkningen är främst en 

konsumtionsförminskning av överdrivet energirika födoämnen samtidigt som det satsas mer 

på fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2005). Det menas dock att om intaget av livsmedel med 

högt energiinnehåll fortsätter att öka, kommer det inte gå att balansera upp denna med fysisk 

aktivitet (Socialstyrelsen, 2005). Ny forskning visar att det inte enbart finns en orsak till 

varför människor går upp i vikt av mat. Både socker och fett har utnämnts till de största 

bakomliggande orsakerna till övervikten i samhället då det kommer till kosten men det som 

egentligen leder till viktuppgång är ett för högt intag av energi i förhållande till hur mycket 

som förbränns (Mardis, 2001).    

 

Att äta en bra kost är viktigt för att undvika övervikt och fetma, som i sin tur kan kopplas 

samman med en rad olika sjukdomar och funktionsproblem såsom diabetes, hjärt-

kärlsjukdomar, stroke, sömnproblem, stress och cancer (Miller, 2005). Livsmedelsverket 

(2005) har fem råd för hur befolkningen ska äta för bibehållen eller ökad hälsa. Dessa råd 

inkluderar att äta minst 500 gram frukt och grönt per dag, äta fullkornsprodukter, äta fisk flera 

gånger i veckan, äta nyckelhålsmärkt samt att byta ut fasta fetter mot flytande. 

 

I rapporten Hälsa på lika villkor beskrivs hur stor del av befolkningen som äter för lite frukt 

och grönt, vilket automatiskt leder till högre intag av mindre nyttiga livsmedel. Ett exempel är 

att bland personer mellan 30-44 år äter 29 % för lite frukt och grönt. Andelen människor som 

inte äter tillräckligt bra ökar i takt med lägre social status och inkomst (Folkhälsoinstitutet, 

2004). 

 

Intervention – friskvårdsprojektet på företag X 

Friskvårdsprojektet startade i januari 2005 genom ett samarbete mellan ett stort 

industriföretag och en stor arbetsgivare inom den offentliga sektorn. Projektet sträcker sig 

över tre år och är den största friskvårdssatsningen i Sverige med cirka 65 000 involverade. 

Bakgrunden till projektet var att det redan hade satsats mycket på arbetsmiljön och säkerhet 

på företaget men inte tillräckligt mycket på de anställdas enskilda hälsa. En orsak till att rikta 

insatserna på de enskildas hälsa var att ohälsotalen i samhället i stort hade fördubblats. En stor 
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del av ohälsan är livsstilsrelaterad vilket gjorde att det skapades en arbetsplan med fokus på 

livsstilen (Företag X, 2006). 

 

Syftet med satsningen är således att stimulera till en mer hälsosam livsstil vilket på sikt kan 

leda till fler långtidsfriska medarbetare. Målen går även ut på att ge de anställda högre 

livskvalitet men även minska kostnader för sjukfrånvaro och rehabilitering och ge högre 

effektivitet, produktivitet och kvalitet på arbetsplatsen. Friskvårdsprojektet bygger på fyra 

temaområden; kost, rörelse, sömn och glädje. Av dessa fyra temaområden läggs fokus i denna 

studie på de tre första; kost, rörelse och sömn då det är dessa områden som det har hunnits 

arbetas med mest i projektet. Över varje område ansvarar en expert, de så kallade 

temaansvariga. De temaansvarigas uppgift är att bidra med tips, inspiration och kunskap till 

projektets hälsocoacher och dessutom ansvara för att kvalitetssäkra respektive område i 

projektet (Företag X, 2006). 

 

Avdelningscheferna har en stor roll i friskvårdsprojektet. Det är avdelningscheferna som 

avsätter tid och resurser för att en av medarbetarna ska ha möjlighet att verka på avdelningen 

som hälsocoach och genomgå projektets löpande utbildningar. Avdelningschefen ska sedan 

samarbeta med, genomföra friskvårdsaktiviteter med, inspirera och möjliggöra för sin 

hälsocoach. Mängden tid en hälsocoach får till sitt förfogande varierar stort bland 

avdelningarna. Vissa hälsocoacher har en hel dag per vecka medan andra bara har någon 

timme. Då projektet bygger på frivillighet anser sig inte alla chefer ha de resurser som krävs 

för att låta en av de anställda vara hälsocoach, detta har resulterat i att vissa avdelningar inte 

har någon hälsocoach. Hälsocoacherna utför sitt uppdrag istället för en del av de vanliga 

arbetsuppgifterna och får inget extra betalt för sin roll (Företag X, 2006). 

 

Medan cheferna är projektets nyckelpersoner är hälsocoacherna dess verktyg. Hälsocoacherna 

beskrivs som projektets ambassadörer och deras idéer är grunden i projektet. Totalt finns det 

cirka 250 involverade hälsocoacher som deltar på inspirationsdagar och träffar med 

hälsocoacher och de temaansvariga. En hälsocoach ska sedan själv ta initiativ till aktiviteter 

som kan genomföras utifrån de förutsättningar som finns på varje avdelning. Det kan vara 

alltifrån träningsaktiviteter till matlagningskurser och föreläsningar. Hälsocoacherna ska 

motivera och engagera sina kollegor till en hälsosammare livsstil. För ytterligare idéer har 

hälsocoacherna en idébank med mera på projektets hemsida. Friskvårdsprojektets hemsida går 

att nå av alla anställda och innehåller tips och inspiration för en hälsosammare livsstil. Här 

finns artiklar, recept, allmänna tips och råd samt information om projektet (Företag X, 2006). 
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Ytterst ansvariga för projektet är den så kallade styrgruppen, i vilken ordförande och 

projektledare för de båda involverade koncernerna är med, samt en projektkoordinator. 

Under styrgruppen finns en projektgrupp med projektledare och projektkoordinator. Under 

styrgruppen finns dessutom en referensgrupp från de olika fackförbunden samt en grupp 

bestående av temaledarna. Projektledningen sitter med i båda grupperna.  

 

Projektet utgår från följande projektplan: 

  

 
Projektplanen visar de olika delar som ingår i friskvårdsprojektet. År 2004 genomfördes 

förberedelser och analys. Hälsocoacher rekryterades och insamlandet av idéer och 

informationsspridning startade. I början av 2005 startade projektet med en kick-off för chefer, 

temaansvariga och media. Därpå följde introduktionerna av projektets teman rörelse, sömn, 

kost och glädje med jämna mellanrum under 2005 och 2006 i form av temapresentationer och 

uppstart av arbetet. Detta innebar att aktiviteter och inspirationsdagar följde under varje 

enskilt tema (Företag X, 2006). 

 

Kostrekommendationer inom projektet fokuserar på att äta efter tallriksmodellen och att ha 

rätt proportioner mellan fett, kolhydrater och grönsaker. Det handlar även om att ha en bra 

måltidsrytm under dagen och äta lagom mängder mat. Försök görs även för att 

uppmärksamma de anställda på hur mycket energi olika livsmedel innehåller. 

Experimentgruppen har haft aktiviteter i form av seminarier angående kost och 

matlagningskurser (Företag X, 2006). 
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Inom projektet arbetas det med temat sömn genom att informera via broschyrer och e-mail om 

sömnens betydelse för ett väl fungerande liv och ge förslag på vad de anställda själva kan 

göra för att förbättra sina sömnvanor. Bland annat hur dags- och kvällsrutiner ska främja 

sömnen (Företag X, 2006). 

 

Gällande arbetet med rörelsetemat fokuseras mycket på att börja i små steg. Vardagsmotionen 

är i fokus och en långsam start rekommenderas för otränade. Inom projektet rekommenderas 

promenader. Då rekommenderas 30 minuter om dagen några gånger i veckan. Det viktigaste 

budskapet är att all rörelse räknas och är bra. Det är inte frågan om vilken träningsform som 

utövas utan mängden av den. Experimentgruppen har haft en mängd olika aktiviteter på 

programmet. De har erbjudits deltagande i seminarium, stavgång, löpträning, fystester, 

beachvolleyboll, gyminstruktion, skidträningsläger och tävlande i Halvvasan (Företag X, 

2006). 

 

I början av 2007 kommer en utvärdering att ske och under 2007 kommer inspirationsdagar 

och aktiviteter att genomföras beroende på resultatet av utvärderingen (Företag X, 2006). 

 

Den roll denna studie har haft i interventionen är att göra en kartläggning som kan fungera 

som en fingervisning om projektet är på rätt väg inför framtida utvärderingar. Författarna kom 

i kontakt med friskvårdsprojektet via dess hemsida och kontakt togs med projektkoordinatorn 

som utdelade uppgiften. 
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Metod 
Deduktiv forskningsansats med kvantitativ datainsamling genomfördes. Deskriptiv statistik 

användes för att på ett beskriva undersökningsgruppen samt deras levnadsvanor (Patel & 

Davidsson, 2003).  
 

Urval 

Ett medvetet selektivt urval har skett av alla anställda tjänstemän på fem avdelningar inom 

Företag X (N=580) vilket innebär att de som valts av någon anledning ansågs vara intressanta 

(Körner & Wahlgren, 2002). Två avdelningar har haft hälsocoach (HC) (n=450) och tre har 

inte haft hälsocoach (n=130). Avdelningarna är utvalda utifrån om de har varit delaktiga i 

friskvårdsprojektet eller inte. De två avdelningarna som varit aktiva med en HC har samma 

HC och har därmed varit delaktiga i samma aktiviteter. Samtliga anställdas huvudsakliga 

arbetsuppgifter rör IT-frågor, Human Resources-frågor, konstruktion och strategisk planering. 

Arbetet sker i kontorsmiljö. I gruppen med HC var majoriteten anställda i åldersgruppen 35-

45 (32,5 %) och i gruppen utan HC var majoriteten anställda i åldersgruppen 26-35 (31,6 %).  

 
Material 

Som datainsamlingsmetod har en enkät sammanställd utifrån två enkäter; Hälsa på Lika 

villkor (Folkhälsoinstitutet, 2006c) och Stressinstitutets stressenkät (Ahlborg et al. 2006), 

använts. Enkäten gjordes, efter godkännande av projektkoordinator på Företag X och 

handledare på Högskolan i Halmstad, om till en webbenkät av it-ansvariga på företag X.  

Anledningen till att enkät valdes som undersökningsmetod är att ett större antal då får 

möjlighet att svara (Patel & Davidsson, 2003).  

 

Enkäten (se bilaga 1) bestod av 22 frågor. Enkäten började med tre bakgrundsfrågor för att få 

grundläggande information, såsom kön, ålder och utbildningsnivå. Därefter följde frågor 

rörande hälsostatus, sjukskrivning och de tre olika teman, rörelse, sömn och kost. Enkäten 

avslutades med frågor om hur vidare personen kände till friskvårdsprojektet och om projektet 

i så fall hade påverkat deras livsstil. Dessa frågor tillsammans med de frågor rörande 

hälsostatus och sjukskrivning togs med enbart för företag X:s räkning.  

 

Datainsamling  

Efter klartecken från de ansvariga för de olika avdelningarna skickades enkäten ut via 

företagets e-mail av it-ansvariga på företag X. De anställda fick fem dagar på sig att svara på 

enkäten och garanterades konfidentialitet genom att deras svar skickades tillbaka utan att 
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namn och e-mail kunde utläsas. Efter sista svarsdatum sammanställdes enkäterna av de it-

ansvariga i ett Excel-dokument och ett Word-dokument och skickades via 

projektkoordinatorn på Företag X till författarna via e-mail. Ingen påminnelse skickades ut 

eftersom de it-ansvariga på företag X ansåg att svarsfrekvensen redan var bra. 

Svarsfrekvensen var 232 (40,0 %). Bortfallet blev 348 (60,0 %). Bland de enskilda grupperna 

var svarsfrekvensen 157 (34,9 %) för gruppen med HC och 76 (57,7 %) för gruppen utan HC. 

Inom 27 av enkäterna fanns ett visst internt bortfall, men de valdes att användas ändå då de 

flesta test ändå kunde utföras utan påverkan. 

 

Databehandling  

All data matades in i statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences 

12.0). Kartläggningen av de båda gruppernas levnadsvanor gjordes med hjälp av deskriptiva 

frekvenstabeller. Tester av skillnader mellan grupperna gällande levnadsvanor, samt tester av 

skillnader mellan mäns och kvinnors levnadsvanor inom grupperna, gjordes med det icke-

parametriska Mann-Whitney U-testet.  

 

Etiska aspekter 

I denna studie togs det hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002) i och med att positiva och negativa följder med studien övervägdes. 

Studiens värde bedömdes som stort då den kunde ge en fingervisning om friskvårdprojektet 

var på rätt väg. Möjliga negativa följder för undersökningsdeltagarna kunde vara att de skulle 

känna obehag inför att svara på frågor som rörde deras privatliv och levnadsvanor. 

Informations-, samtycke-, konfidentialitets- och nyttjandekraven togs hänsyn till bland annat 

genom enkätens missivbrev. Informationskravet tillgodosågs då deltagarna blev informerade 

om varför undersökningen genomfördes, att deras deltagande var frivilligt och att de när som 

helst kunde avbryta deltagandet. Enligt Vetenskapsrådet (2002) behöver inte enkäter som 

skickas ut till stora grupper ges samtycke i förhand. Därför kan det individuella samtycket 

anses ha getts genom att enkäten returnerades ifylld. På så sätt tillgodosågs även detta krav. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att deltagarna i missivbrevet informerades om att 

informationen de lämnade skulle behandlas konfidentiellt. Anledningen till att anonymitet inte 

kunde utlovas var att it-ansvariga på företag X möjligen skulle ha möjlighet att kunna utläsa 

informanternas e-mail och därmed identifiera dessa. Nyttjandekravet har tagits hänsyn till 

genom att informationen från undersökningens deltagare endast kommer att användas i denna 

undersökning och av företag X (Vetenskapsrådet, 2002).  
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Resultat 
Resultaten bygger på inkomna enkätsvar och de tester som gjorts av dessa. Nedan presenteras 

först på en deskriptiv nivå fördelningen över deltagarna i enkätundersökningen samt hur deras 

levnadsvanor ser ut. Därefter presenteras resultaten av testerna i tabeller med förklarande text.  

 

Tabell 1. Fördelning över dem som har Hälsocoach (HC) och dem som inte har HC 

fördelat över kön, ålder och utbildning. 

 

Variabel HC                                utan HC 
 
   n  (%) n (%) 
      
Kön 
     Man   85 54,1 52 68,4 
     Kvinna   69 43,9 23 30,3 
     Ej svar   3 1,9 1 1,3 
Ålder 
     18-25   4 2,5 2 2,6 
     26-35   43 27,4 24 31,6 
     36-45   51 32,5 17 22,4 
     46-55   42 26,8  19 25,0 
     56-65   17 10,8 14 18,4 
     >65   0 0 0 0 
Utbildning 
     Grundskola/Folkskola  2 1,3 2 2,6 
     Realskola/Flickskola  0 0 0 0 
     2-årigt gymnasium/yrkesskola 2 1,3 7 9,2 
     3-4-årigt gymnasium  17 10,8 11 14,5 
     Universitet/Högskola <120 poäng 33 21,0 6 7,9 
     Universitet/Högskola >120 poäng 100 63,7 48 63,2 
     Annan utbildning  3 1,9 1 1,3 
     Ej svar   0 0 1 1,3 
 
Totalt   157 100,0 76 100,0 
 
 
 
De anställdas levnadsvanor inom grupperna 

Här har valts att presentera resultat av ett antal frågor från enkäten som anses kunna ge en 

inblick i hur de anställdas levnadsvanor ser ut. Resultat från frekvensmätningar visade att 

cirka 92 % av de anställda i gruppen med HC hade ägnat sig åt någon form av kroppslig 

ansträngning på fritiden under de senaste 12 månaderna. Av dessa hade cirka 73 % ägnat sig 

åt måttlig regelbunden motion. Inom gruppen utan HC var motsvarande siffror cirka 93 % 

respektive 57 %.   
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När det kommer till sömnvanor visade resultaten att majoriteten (91,7 %) i gruppen med HC 

har svårighet att somna ibland, sällan eller aldrig. I gruppen utan HC gällde detta alla (100 %). 

Dock är det bara cirka 41 % i respektive grupp som kände sig utsövda vid uppvaknandet 

minst flera gånger per vecka. Resterande cirka 59 % i gruppen med HC och cirka  58 % i 

gruppen utan HC kände sig utsövda ibland, sällan eller aldrig.                                                                          

 

Cirka 72 % av de anställda i gruppen med HC och cirka 55 % i gruppen utan HC åt frukt eller 

bär minst en gång om dagen. Cirka 77 % i gruppen med HC och cirka 67 % i gruppen utan 

HC åt grönsaker och rotfrukter minst en gång om dagen.  
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Skillnader mellan grupperna gällande levnadsvanor. 
 
Tabell 2. Skillnader mellan dem som har Hälsocoach (HC) och dem som inte har  
Hälsocoach gällande rörelse, sömn och kostvanor. 
Mann-Whitney U-test. 
Variabel Rangvärde HC Rangvärde 

utan HC 

U d.f. p 

Mängd kroppslig 

ansträngning de senaste 12 

månaderna 

121,88 103,77 4933,0 157/76 0,038 

Mängd måttligt 

ansträngande aktivitet en 

vanlig vecka 

111,51 125,34 5149,5 157/76 0,119 

Svårighet att somna de 

senaste tre månaderna 

116,89 115,68 5826,0 157/76 0,891 

Upprepade uppvaknande 

och svårighet att somna 

om de senaste tre 

månaderna  

114,34 119,45 5591,0 157/76 0,568 

Utsövd vid uppvaknande 

under de senaste tre 

månaderna 

116,14 115,71 5828,0 157/76 0,961 

Utvilad och återhämtad 

efter några dagars ledighet 

under de senaste tre 

månaderna 

116,53 111,86 5539,5 157/76 0,597 

Mängd sömn per natt 117,25 114,93 5769,5 157/76 0,785 

Frukostvanor en arbetsdag 115,82 114,85 5763,5 157/76 0,867 

Antal lagade mål mat 

under en arbetsdag 

116,51 116,48 5886,0 157/76 0,996 

Antal portioner grönsaker 

och rotfrukter 

112,18 125,54 5209,5 157/76 0,131 

Antal portioner frukt och 

bär 

107,02 136,34 4399,5 157/76 0,001 

Signifikansen är satt på 5 % -nivån. Ett högt rangvärde på första variabeln innebär ökad fysisk aktivitet. Ett lågt 

rangvärde på den sista variabeln innebär högt intag av frukt och bär. 
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I jämförelsen mellan grupperna vad gällande levnadsvanor hittades endast två variabler med 

signifikanta skillnader. Den första variabeln var: Mängd kroppslig ansträngning de senaste 12 

månaderna. De anställda i gruppen med HC var mer kroppsligt aktiva på sin fritid under de 

senaste 12 månaderna än de anställda i gruppen utan HC. Den andra variabeln var: Antal 

portioner frukt och bär. De anställda i gruppen med HC åt frukt och bär i större utsträckning 

än de anställda i gruppen utan HC.  

 
Skillnader mellan könen inom grupperna gällande levnadsvanor 
 
Tabell 3. Skillnader mellan könen inom gruppen med HC. 
Mann-Whitney U-test. 
Variabel Rangvärde 

Kvinna 

Rangvärde 

Man 

U d.f. p 

Mängd kroppslig ansträngning de 

senaste 12 månaderna 

68,61 84,72 2319,0 69/85 0,015 

Mängd måttligt ansträngande 

aktivitet en vanlig vecka 

81,15 73,68 2608,0 69/85 0,271 

Svårighet att somna de senaste tre 

månaderna 

78,93 76,34 2834,0 69/85 0,74 

Upprepade uppvaknande och 

svårighet att somna om de senaste 

tre månaderna 

78,38 74,87 2803,0 69/85 0,714 

Utsövd vid uppvaknande under de 

senaste tre månaderna 

71,43 81,57 2514,0 69/85 0,141 

Utvilad och återhämtad efter några 

dagars ledighet under de senaste tre 

månaderna 

75,31 76,57 2775,0 69/85 0,853 

Mängd sömn per natt 80,28 75,24 2740,5 69/85 0,444 

Frukostvanor en arbetsdag 76,62 78,14 2802,5 69/85 0,573 

Antal lagade mål mat under en 
arbetsdag 

80,25 75,27 2743,0 69/85 0,274 

Antal portioner grönsaker och 

rotfrukter 

65,01 87,64 2070,5 69/85 0,001 

Antal portioner frukt och bär 68,90 84,48 2339,0 69/85 0,026 

Signifikansen är satt på 5 %-nivån. Högt rangvärde på första variabeln innebär ökad kroppslig ansträngning. 

För de båda sista variablerna innebär ett lågt rangvärde högre intag av grönsaker och rotfrukter respektive 

frukt och bär.  
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Testerna som genomfördes med Mann-Whitney U-test visade signifikanta skillnader mellan 

könen inom gruppen med HC gällande tre av variablerna. Den första var: Mängd kroppslig 

ansträngning under de senaste 12 månaderna. Resultaten visade att männen ansträngde sig 

mer kroppsligt de senaste 12 månaderna än kvinnorna. De andra variablerna var antal 

portioner grönsaker och rotfrukter och antal portioner frukt och bär. Båda resultaten visade att 

kvinnor åt mer grönsaker och frukt än män.  

 

Tabell 4. Skillnader mellan könen inom gruppen utan HC. 

Mann-Whitney U-test. 

Variabel Kvinna Man U d.f. p 

Mängd kroppslig ansträngning de senaste 

12 månaderna 

42,74 35,90 489,0 23/52 0,179 

Mängd måttligt ansträngande aktivitet en 

vanlig vecka 

33,3 40,08 490,0 23/52 0,190 

Svårighet att somna de senaste tre 

månaderna 

37,72 38,10 591,5 23/52 0,936 

Upprepade uppvaknande och svårighet 

att somna om de senaste tre månaderna 

35,85 38,95 548,5 23/52 0,550 

Utsövd vid uppvaknande under de 

senaste tre månaderna 

39,5 38,66 563,5 23/52 0,678 

Utvilad och återhämtad efter några dagars 

ledighet under de senaste tre månaderna 

32,61 40,38 474,0 23/52 0,126 

Mängd sömn per natt 43,83 35,42 464,0 23/52 0,082 

Frukostvanor en arbetsdag 37,26 38,33 581,0 23/52 0,750 

Antal lagade mål mat under en arbetsdag 41,65 36,38 514,0 23/52 0,129 

Antal portioner grönsaker och rotfrukter 29,96 41,56 413,0 23/52 0,026 

Antal portioner frukt och bär 26,13 43,25 325,0 23/52 0,001 

Signifikansen är satt på 5%-nivån. Ett lågt rangvärde på de två sista variablerna innebär högre intag av 

grönsaker och rotfrukter respektive frukt och bär. 

 

Tester med Mann-Whitney U-test visade signifikanta skillnader gällande variablerna antal 

portioner grönsaker och rotfrukter och antal portioner frukt och bär. Även i gruppen utan HC 

visade det sig att kvinnorna åt mer grönsaker och frukt än männen.  
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Diskussion 

 
Metoddiskussion 

Ett medvetet selektivt urval (Körner & Wahlgren, 2002) av samtliga anställda på fem 

avdelningar inom företag X gjordes och en webbenkät skickades ut till dessa. Författarna är 

medvetna om att ett slumpmässigt urval av alla anställda som hade respektive inte hade haft 

HC hade varit att föredra. Med tanke på hur viktigt det är att grupperna är homogena och har 

varit lika aktiva i projektet hade det dock varit svårt att göra ett slumpmässigt urval, då i stort 

sett alla avdelningar varit olika mycket delaktiga i projektet. Problem med ett slumpmässigt 

urval hade även innefattat att alla anställda inte har tillgång till egen dator, vilket var av stor 

vikt för att snabbt kunna besvara en webenkät. Att göra en studie på avdelningar med olika 

delaktighetsgrad hade inte gett något givande resultat. 

 

Att just tjänstemän valdes till studien berodde på att här fanns tillräckligt stora avdelningar 

som hade haft lika mycket tid med HC respektive ingen tid alls. Grupperna var dessutom 

relativt homogena och hade liknande arbetsuppgifter, det vill säga kontorsarbete. Det ansågs 

även viktigt att experimentgruppen hade en HC som fick mycket tid åt sitt arbete per vecka, i 

detta fall en hel arbetsdag per vecka. Detta för att det skulle kunna tänkas finnas en skillnad 

mellan grupperna. Hade en grupp med en HC som bara fick någon timmes tid till sitt arbete 

jämförts med en grupp som inte hade någon HC alls, borde det redan innan studiens start ha 

kunnat antas att ingen skillnad skulle visas. 

 

Anledningen till att en webenkät valdes som undersökningsmetod var att en sådan gick att 

utforma på ett smidigt sätt. En pappersenkät hade tagit längre tid att få in och det fanns på de 

flesta avdelningar inte möjlighet att personligen dela ut enkäterna. Skälet till att enkäten 

valdes att sammanställas utifrån frågor plockade ur Hälsa på lika villkor och stressinstitutets 

enkät, var att författarna kände att de kompletterade varandra relativt väl. En fördel var att 

samarbetet mellan författarna och projektkoordinatorn fungerade bra och att hon lade ner 

mycket tid på att hjälpa till med kontakter på företaget. Projektkoordinatorn såg till att 

enkäten gjordes om till en webbenkät och skickades ut via e-mail. Något sådant hade annars 

inte varit möjligt att genomföra.  

 

Friskvårdsprojektet har ibland blivit utpekat för att vara ett projekt som i huvudsak riktar sig 

mot tjänstemän. Därför kunde det ha ansetts viktigt att göra en undersökning bland arbetare 

för att se om det även hade gett effekt på denna grupp. Detta hade dock medfört en del 
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svårigheter; dels att många avdelningar med arbetare inte ansågs tillräckligt delaktiga i 

projektet för att kunna visa på någon skillnad och dels för att det inte fanns tillräckligt stora 

avdelningar som inte alls var delaktiga i projektet.  

En svaghet i studien är att jämförelsegruppen n=(76) är betydligt mindre än kontrollgruppen 

n=(157). I den ideala studien ska kontrollgruppen vara två till tre gånger större (Patel & 

Davidsson, 2003). Anledningen till detta var att det var mycket svårt att få tag på avdelningar 

som inte hade någon HC och som dessutom hade liknande arbetsuppgifter som gruppen med 

HC. Svårigheter inkluderade också att på vissa avdelningar utan HC var en stor andel av de 

anställda engelsktalande och kunde således inte svara på en svensk enkät. Enkäten i sin tur 

kunde bara göras på ett språk av it-avdelningen på företaget och då valdes svenska eftersom 

det ansågs att bortfallet skulle bli större om svenskspråkiga skulle svara på en engelsk enkät.  

 

Svarsdeltagandet var bara 40 % och medför därför att resultatet är mindre tillförlitligt. Helst 

ska svarsfrekvensen ligga på 70-80 % för att resultatet ska anses som säkert generaliserbart 

(Körner & Wahlgren, 2002). I denna kartläggning blev svarsfrekvensen 34,9 % för gruppen 

med HC och 57,7 % för gruppen utan HC. Framförallt är svarsfrekvensen för gruppen med 

HC låg. Det kan funderas över varför svarsfrekvensen blev så låg speciellt bland dem som 

haft hälsocoach. Svarsfrekvensen är nästan hälften så hög som för gruppen utan HC. Detta 

kan bero på att det bara är dom som anser sig ha blivit påverkade av projektet som har svarat. 

Även varför svarsfrekvensen blev högre bland dem som inte varit delaktiga i projektet och 

därmed borde vara de minst intresserade kan ifrågasättas. Det kan tänkas att de icke delaktiga 

i projektet ändå har hört talas om det, är intresserade av att vara med och därmed vill delta i 

enkätstudien vilket kanske kan medverka till att fler avdelningar får tillgång till en HC. Det 

kan även tänkas att svarsfrekvensen blev hög eftersom dessa avdelningar finns i samma hus 

som projektkoordinatorn och att de anställda möjligtvis kan ha blivit påverkade av detta.  

 

Anledningen till att det icke-parametriska Mann Whitney U-testet valdes var att det är det 

bästa testet om två oberoende grupper ska jämföras och man vill studera hur/om de skiljer sig 

inom enstaka variabler. Variablerna ska ligga på ordinalskala, vilket är fallet. 

 

Friskvårdsprojektet är svårt att utvärdera. En orsak till detta är att det inte gjordes någon 

kartläggning av medarbetarnas levnadsvanor innan projektet påbörjades. Det finns således 

ingen nollpunkt att utgå ifrån och jämföra med i denna studie. Hade det funnits en nollpunkt 

hade det gått att studera effekten av friskvårdsprojektet.  På så sätt hade det gått att mäta och 
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se förändringar och skillnader i levnadsvanorna och med större säkerhet kunnat se om 

projektet gett effekt. Inte heller denna studie blir någon nollpunkt för vidare undersökningar 

efter projektets slut, eftersom det inte går att se vilka som svarat, och på så sätt kan inte dessa 

personer svara igen. 

 

Resultatdiskussion 

Resultaten visade att det fanns signifikanta skillnader mellan grupperna med HC respektive 

utan HC gällande två variabler. Dessa var mängd kroppslig ansträngning de senaste 12 

månaderna samt antal portioner frukt och bär. I båda fallen var det gruppen med HC som hade 

de bästa vanorna; de äter mer frukt och anstränger sig mer kroppsligt än gruppen utan HC. 

Detta ses tydligt då frekvenstabellerna för dessa variabler jämförs. De visar bland annat att i 

gruppen med HC ägnade sig cirka 16 % fler än i gruppen utan HC åt ansträngande 

regelbunden motion. Här ses även resultaten att det är cirka 17 % fler i gruppen med HC än i 

gruppen utan HC som äter frukt minst en gång om dagen. Det kan tänkas att 

friskvårdsprojektet har påverkat till de bättre vanorna bland HC gruppen men med detta 

studieupplägg kan inte dessa slutsatser dras.  

 

Förutom inom områdena rörelse och kost fanns det få skillnader som tillåter tanken att 

friskvårdsprojektet skulle ha påverkat gruppen med HC:s levnadsvanor. Därför måste 

orsakerna till brist på skillnader funderas över. Kan det vara så att båda grupperna från början 

hade bra levnadsvanor och att det därför inte fanns så mycket som kunde förbättras? Detta kan 

tänkas då samtliga informanter är tjänstemän och studier har visat på att dessa generellt har 

bättre levnadsvanor än andra yrkesgrupper (Folkhälsoinstitutet, 2004). Även 

frekvensmätningarna visade att det till exempel är cirka 95 % i gruppen med HC respektive 

92 % i gruppen utan HC som ägnar sig år någon form av kroppslig ansträngning. Dessa 

resultat kan även jämföras med resultaten i Drennans, Ramsays och Richeys (2006) artikel om 

hälsopromotion på arbetsplatsen där det ansågs som bra att 70 % av de anställda var fysiskt 

aktiva. Om undersökningen gjorts på motsvarande grupper arbetare, som enligt nationella 

studier ofta har sämre levnadsvanor (Folkhälsoinstitutet, 2004), hade det kunnat tänkas att 

deras levnadsvanor hade gått att förbättra i större utsträckning med hjälp av en HC.  

 

Det temaområde i friskvårdprojektet som inte visat några skillnader alls är området sömn. 

Detta kan möjligtvis förklaras med att avdelningen med HC inte har ägnat så mycket tid åt 

detta område. Det som har ägnats mer tid åt i denna grupp är främst den fysiska delen, det vill 

säga rörelse och matvanor, vilken kan hänvisas till modellen om hälsans tre dimensioner. 
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Därmed saknas de resterande två delarna (Hanson, 2004), varav en där sömn kan tänkas ingå. 

Det kan diskuteras om sömn är det svåraste området att arbeta med. Det är inte lätt att 

genomföra aktiviteter som kan leda till förändring på samma sätt som inom områdena kost 

och rörelse. Istället borde området sömn förslagsvis innefatta både sömn och återhämtning. 

Då kunde aktiviteter som massage, avslappning och mikropauser ha ingått. En bidragande 

orsak till att inga skillnader fanns mellan grupperna inom området kan även vara att de redan 

har bra sömnvanor, åtminstone inom vissa aspekter på sömn. I gruppen med HC har cirka  

92 % inga svårigheter att somna mer än ibland och motsvarande siffra för gruppen utan HC är 

100 %. Därmed finns inget större behov av förbättring gällande den biten. Dock är det bara 

cirka 41 % i båda grupperna som känner sig utsövda vid uppvaknandet minst flera gånger i 

veckan. Med det i åtanke hade det kanske varit ännu mer lämpligt att låta återhämtning ingå i 

sömnområdet.  

 

Inom gruppen med HC visade det sig att männen ansträngde sig mer kroppsligt än kvinnorna. 

Detta kan tänkas bero på att männen tagit till sig budskapet om bättre levnadsvanor mer än 

kvinnorna. Skillnaden i aktivitet ligger i linje med hur den nationella fördelningen ser ut över 

könen (Folkhälsoinstitutet, 2004). Resultaten av hur mycket grönsaker och rotfrukter samt 

frukt och bär de åt, visade även de att det fanns skillnader mellan män och kvinnor. Kvinnor 

åt fler portioner av både grönsaker och frukt inom både grupperna. Resultatet kan kopplas till 

att i ett nationellt snitt äter tre gånger så många kvinnor som män en tillräcklig mängd frukt 

och grönsaker (Folkhälsoinstitutet, 2004). Detta kan bero på att kvinnor i allmänhet kan 

tänkas ha större intresse för hälsa och lättare tar till sig hälsoråd. Det kan också vara så att 

kvinnor lättare förändrar sin livsstil genom kostvanorna än de fysiska vanorna, då det är 

mindre ansträngande än att börja träna. Kvinnor kan också tänkas vara mer förberedda inför 

dagens ansträngningar, genom att ta med sig frukt till jobbet för att orka hela dagen, än män 

som mer tar dagen som den kommer.  

 

Det kan vara en nackdel att chefernas deltagande i projektet bygger på frivillighet. Detta kan 

ha medföljt att många anställda på de avdelningarna utan HC som ville vara med i projektet, 

förhindrades denna möjlighet på grund av att deras chef inte ansåg sig ha den tid och de 

resurser som krävdes. Cheferna bestämmer även hur mycket tid en HC får till sitt förfogande. 

Denna tid kan skilja stort och frågan är då hur stor nytta en HC gör som bara har en timme i 

veckan till sitt förfogande? Det kan vara svårt att få några större förändringar i levnadsvanor 

med så få timmar i veckan. Risken är att projektet stannar vid högtflygande planer utan att 

något resultat framkommer. Det kan också vara betydelsefullt för alla anställda att få ta del av 
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projektet och ha en HC på sin avdelning. Detta med tanke på att ett tidigare liknande projekt 

där alla anställda och chefer var delaktiga visade att obligatorisk friskvård gav goda resultat i 

form av minskade sjukskrivningar och en friskare personal (Karolinska Institutet, 2004).  

Det kan tänkas att vissa avdelningschefer är ekonomiskt pressade och att det är därför som de 

inte avsätter någon tid för en HC. Å andra sidan kan det vara så att de på lång sikt vinner 

ekonomiskt på projektet, eftersom antalet långtidsfriska ökar på grund av förbättrade 

livsstilsvanor och att fler kan få kraft och energi. 

 

Ett friskvårdsprojekt av denna storlek kräver en långsiktig planering med mål som går att 

utvärdera, samt stor fakta- och tematisk kunskap (Rydqvist & Winroth, 2004). För att kunna 

se effekter av ett friskvårdsprojekt bör det göras en mätning före projektets start samt efter 

projektets slut inom de områden där resultat önskas. Här kan hänvisas till projektet med 

friskvårdsinspiratörer och friskvårdstimme (Karolinska institutet, 2004) där genomtänkta 

utvärderingsmetoder gjorde att de positiva resultaten kunde utläsas. Kunskapen finns inom 

friskvårdsprojektet och utvärderingen hade kunnat förbättras. Frågan är då om det inte skulle 

ha satsats mer på ett helhetstänkande när det ändå satsades på ett projekt av den här storleken. 

De övriga aspekterna i de tre dimensionerna som Hanson (2004) anser vara nödvändiga för en 

bättre hälsa skulle ha tagits med. Den sociala dimensionen är till exempel inte inkluderad i 

projektet. Att ett brett och varierat utbud, med fokusering på många olika aspekter inom 

området hälsa, är viktigt visade den holländska studien om friskvård på arbetsplatsen (Proper, 

van der Beek, Hildebrandt, Twisk & van Mechelen, 2004). Detta projekt fokuserade bara på 

kost och fysisk aktivitet med hjälp av coachningssamtal. Dock kan det beaktas att den sociala 

dimensionen kan ha påverkats i Företag X:s friskvårdsprojekt i och med att de olika 

gemensamma aktiviteterna har stärkt gruppklimatet och öppnat upp för nya sociala relationer 

på arbetsplatsen.   

 

När mycket pengar anslås för att förbättra ett företags anställdas levnadsvanor, gäller det att  

resurserna läggs på rätt områden (Andersson, Johrén & Malmgren, 2004). För att säkerställa 

detta kunde en behovsanalys, liknande den kartläggning som gjorts i denna studie, ha 

genomförts på alla avdelningar innan projektet startades. Detta för att kunna behovsanpassa 

ett projektprogram för varje avdelning. Tanken om behovsanpassning stöds av den 

metaanalys (Voit, 2001) om hälsopromotion på arbetsplatsen som betonade vikten av att 

skräddarsy verksamheten för varje individ och att det ska finnas många olika aktiviteter och 

valmöjligheter för att tillgodose allas behov. Till exempel hade gruppen med HC, där inga 

större sömnproblem finns, inte behövt någon fokusering på sömn. Istället hade mer fokus 
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behövts läggas på kostvanorna, eftersom cirka 72 % äter grönsaker endast en gång om dagen 

eller mer sällan och motsvarande siffra för frukt och bär är 55 %. För att nå upp till 

livsmedelsverkets rekommendationer om 500 gram frukt och grönt per dag behövs ett 

betydligt högre intag (Livsmedelsverket, 2005).  

 

Det ska ändå betonas att friskvårdsprojektet bara är en del i företag X:s satsning för att få en 

så långtidsfrisk personal som möjligt. Projektet kan ha bidragit till förändringar i många av de 

anställdas levnadsvanor, även om det inte i denna studie har kunnat bevisas att så är fallet. För 

att se effekter av friskvårdssatsningar kan det tänkas behövas långsiktighet och mer än ett och 

ett halvt år för att kunna dra slutsatser om resultaten. Det är möjligt att de anställda som haft 

HC blivit upplysta och fått en insikt i sina levnadsvanor. Detta gör att mycket är vunnet och är 

ett steg i rätt riktning mot förbättrade levnadsvanor och högre frisknärvaro.  

 

Konklusion  

Av resultaten framkom det att skillnader i levnadsvanor fanns inom områdena kost och 

rörelse. Gruppen med HC hade bättre levnadsvanor än gruppen utan HC men om det var 

projektet som medfört detta går inte att fastställa på grund av studiens upplägg. Inom gruppen 

med HC visade det sig att männen i större utsträckning ansträngde sig kroppsligt än 

kvinnorna. Inom båda grupperna hade kvinnorna bättre kostvanor än männen, de åt mer frukt 

och grönt. Inga skillnader framkom gällande sömn. Flertalet anställda hade inga eller väldigt 

få sömnproblem. Att få skillnader framkom kan bero på att de anställda på företag X redan 

hade ganska bra levnadsvanor sedan tidigare. Dock medför bortfallet att resultaten är mycket 

osäkra. 

  

Implikation  

Det är viktigt med friskvårdsprojekt för att skapa en förändring på arbetsplatser gällande hälsa 

och levnadsvanor. Både individen och företagen tjänar på att vara välmående och friska. Inför 

framtida friskvårdsprojekt rekommenderas att det redan vid planeringen av projektet även 

planläggs för hur utvärdering ska ske. Om syftet med en utvärdering är att undersöka 

projektets effekt bör den första mätlinjen ske innan projektets start och sedan efter projektets 

slut. Ett projekt bör vara obligatoriskt för bästa resultat och för att ingen ska hamna utanför. 

Vidare bör en behovsanalys göras bland personalen under planeringen av projektet, för att 

insatserna ska läggas inom rätt områden. Aktiviteter bör planeras så att varje individ kan hitta 

någonting som passar deras behov.  
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Ett förslag inför framtida utveckling av detta friskvårdsprojekt, är att en kvalitativ studie görs 

där deltagarnas upplevelser studeras. Detta för att få en bättre uppfattning av vilka behov som 

finns samt vad som behöver förbättras. 

 

 


