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Abstrakt 
 

 
This report is about how important physical activity is to get good 
health. 
In today’s modern society our work does not demand much physical 
activity, mostly 
sitting down. Instead we have to take our on responsibility to be 
physical active in our spear time in order to maintain our health. The 
amount of people who are physical inactive increases. That leads to 
obesity and that increases the risk of cardio-vascular disease. The 
purpose of this study was to examine if there is a connection between 
how people estimate there health and the amount of there physical 
activity, through an inquiry investigation and relevant literature. We 
chose tree workplaces in Hudiksvall. Our hypothesis was that physical 
activity is good for your health. Even though we could not ensure our 
result statistically with a Chi-Square test, we found indication that 
supported our hypothesis. 
 
 
Keyword: Physical activity, inactivity, training, exercise and 
overweight.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1



 
 
 
 

 
 

Abstrakt 
 

 
 
Rapporten handlar om hur viktigt det är med fysik aktivitet för att man 
skall få en bra hälsa. I dagens industri- och data samhälle så är jobben 
ofta stillasittande och det kräver att man tar ett eget ansvar på fritiden 
att motionera och vara fysiskt aktiv för att upprätthålla en bra hälsa 
men inaktiviteten ökar. Detta leder till att en stor del av befolkningen 
är överviktiga. Är man överviktig och inaktiv ökar risken markant för 
att drabbas av bl.a. hjärt- kärlsjukdomar. Syftet med studien var att 
undersöka om det fanns eventuella samband mellan den självskattade 
hälsan och fysisk aktivitet. Detta gjorde vi genom en 
enkätundersökning och genom läsning av relevant litteratur. Vi valde 
ut tre arbetsplatser på en liten, mellan och stor ort i Hudiksvalls 
kommun. Från början hade vi en hypotes om att fysisk aktivitet 
främjar hälsan och välmående. Vi fick indikationer på att det kunde 
vara så men vi kunde inte säkerställa resultatet statistisk genom ett 
Chi- Square test. 
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Vi har en hypotes om att fysisk aktivitet påverkar vår hälsa positivt. Vi ville 

kartlägga om personer som är fysiskt aktiva genom vardagliga sysslor och/eller 

organiserad träning skattar sin hälsa bättre än de som är inaktiva. Detta gjorde vi 

genom en enkätundersökning. Vi valde att titta närmare på Hudiksvalls kommun 

där de har en friskvårdspolicy (bilaga 3) i vilken det står att alla anställda skall 

erbjudas friskvård, men att friskvård på arbetstid skall vara kopplad till hälsorisker 

på arbetsplatsen. Det kan vara på arbetsplatser med hög fysisk belastning t.ex. 

städpersonal och personal inom vård och omsorg. För att få en så bred bild som 

möjligt så valde vi ut tre arbetsplatser spridda i kommun. 

Det finns en mängd forskning gjord på motion och fysisk aktivitet. Gemensamt 

med den litteratur vi läst är att det överensstämmer med vår hypotes om att fysisk 

aktivitet påverkar vår hälsa positivt. 

 

 

Bakgrund  
 

Genom tider har vårt filosofiska och religiösa sätt att tänka vant oss med 

oundvikliga betingelser så som pest, missväxt och svält. Vi har accepterat det som 

varit utanför vår egen kontroll. Idag ser situationen annorlunda ut åtminstone för 

oss som lever i den rika delen av världen. Nu ligger ohälsan till stor del hos oss 

själva i form av vad vi äter och hur vi rör oss. 

Vems är ansvaret att preventivt försöka förhindra denna ökning av ohälsa, ligger 

ansvaret på samhället eller har vi som enskilda individer ett ansvar att jobba 

preventivt för att förhindra vår ohälsa? Vad har då hänt med Sveriges befolkning 

som kan ha varit orsaken till denna välfärds ohälsa? Har Sveriges befolkning 

blivit stilla sittande och kan detta vara en av anledningarna till den ökade ohälsan 

som råder i Sverige just nu? Den tekniska utvecklingen har gått snabbt framåt. 

Den ökade möjligheten till våra kommunikationsmedel så som bil, tåg och buss 

kan ha skapat en bekvämlighet hos oss. För äldre generationer var det inte alls 

ovanligt att man cyklade eller gick en till två mil per dag (Engström och Arnegård 

1997). Men även ökad automatisering och att våra arbeten har blivit mindre 

muskulärt betungande. Detta sammantaget kan medföra att den totala mängden 

fysisk aktivitet bland befolkningen minskat trots att vi flitigt besöker både gym 
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och simhallar. Detta skulle då leda till att svenska befolkningen blir mer och mer 

inaktiva. 

 

Inaktivitet 

 

Samhällets utveckling har gjort att allt fler har blivit fysiskt inaktiva under 1900-

talet. Utvecklingen av maskiner och teknik har gjort att många har ett 

stillasittande arbete och TV:n och datorn tar allt mer av människors fritid. Hälften 

av alla vuxna svenskar är i dag inte tillräckligt fysiskt aktiva och många 

motionerar aldrig (www.infomedica.se). 

 

Studier visar på att det råder ett starkt samband mellan mängden fysisk aktivitet 

och hälsotillstånd. Inaktivitet blir då en väldigt stark medicinsk riskfaktor 

(Nilsson, 2005). 

LIV 90 är en undersökning där man tittat på hälsotillstånd, motionsvanor och 

fysisk prestationsförmåga, populationen var bland ett slumpmässigt urval av 

svenska män och kvinnor 20-65 år. Denna visade att 25 % av den vuxna 

befolkningen är inaktiva (Ekblom, 2000). Vidare studier visar att så mycket som 

cirka 80 % av den vuxna svenska befolkningen inte är tillräckligt fysiskt aktiv 

eller helt inaktiv (Nilsson, 2005). 

Det har visat sig att en normalviktig individ som är inaktiv löper en större risk att 

dö i en förtidig död än vad en överviktig individ som är fysikt aktiv och då har 

man även tagit hänsyn till om individen har bukfetma (Ekblom, 2000). ”Liv & 

Hälsa 2004” kartlade motionsvanorna i Uppsala, Södermanland, Västmanland, 

Värmland och Örebro län. Det visade sig att de som var mest inaktiva var äldre 

kvinnor och medelålders män. De som motionerade allra mest var personer med 

högre utbildning (Nilsson, 2005).  

Studier har visat att så tidigt som i 25 års ålder löper var femte man en högre risk 

till sjuklighet och dödsfall på grund av hjärt- och kärl sjukdomar som följd av för 

låg fysisk prestationsförmåga. När man kommer upp i åldrarna runt 45 år är risken 

förhöjd hos varannan för att sedan i pensionsåldern vara så hög att det endast är en 

liten grupp män som pga. sin låga fysiska prestationsförmåga inte löper en ökad 

risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar (Folkhälsoinstitutet, 1996). 
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Genom att ta del av större sammanfattningar när det gäller epidemiologiska 

studier och konsensusrapporter där man belyser sambanden mellan hälsa och 

fysisk aktivitet eller hälsa och fysisk prestationsförmåga, har man kunnat dra 

slutsatsen att fysisk inaktivitet är en riskfaktor för såväl ökad sjuklighet som en 

för tidig död (Folkhälsoinstitutet, 1996).  

 

Sjukdomar med inaktivitet som riskfaktor 

 

Hjärt- och kärlsjukdomar 

 

Den relativa risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom reduceras betraktligt när 

man är fysisk aktiv oavsett hur överviktig man är. En överviktig person som är 

aktiv har bättre chans att klara sig från hjärt-kärlsjukdom än en som är smal och 

inaktiv. 

 

Övervikt och fetma 

 

Fast man tränar så att kroppssammansättningen ändras så att kroppen får mera 

muskelmassa och mindre fettmassa leder det inte nödvändigtvis till att man går 

ner i vikt (Pedersen & Saltin, 2003). 

När man utför en fysisk aktivitet så medför det en minskning i fettmassan och 

bukfettet och motverkar att man tappar muskelstyrka under en bantningskur. 

Många patienter med övervikt, fetma och hjärt- kärlsjukdomar kan ordineras 

fysisk aktivitet. Alla patienter är olika så anbefallningarna måste individualiseras, 

men den generella anbefallningen är minst 30 minuters motion i moderat 

intensitet per dag eller 3-4 timmar i veckan genom till exempel snabba 

promenader, cykling, jogging eller simning. 

 

För att gå ner i vikt hjälper det inte att minska matportionerna, fasta och gå på 

dieter för det kommer inte att ge det önskade resultatet (Aranovich, 2001). Det är 

andra konkreta orsaker som påverkar övervikten och det är dem man måste ta itu 

med i första hand. Att återupprätta jämvikten i hjärnan och i nervsystemet är 

viktigt, sen får man lära sig att äta rätt kost med de individuella variationer som 

finns. För det allmänna hälsotillståndet är fysisk aktivitet viktigt men i form av 
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lagsporter kan fysisk aktivitet sänka vikten väsentlig. Samma effekt ger det att 

dansa regelbundet.  

 

Dansen med sin fantastiska kombination av fysiska rörelser och känslor är ett 

effektivt sätt att gå ner i vikt (Aranovich, 2001 s.84). 

 

Det är spänningen, adrenalinutsöndringen och glädjen som gör att man lättare kan 

gå ner i vikt genom lagsporter och dans. (Aranovich, 2001 s.84). 

 

Fetma är när kroppen bär på ett stort överskott av kroppsfett, detta mäts vanligast 

genom BMI (Body Mass Index) Att ha en sådan stor övervikt som fetma innebär 

att det leder till ökade risker för hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Problemen 

med att befolkningen stadigt ökar i vikt ser vi i de flesta delarna av den 

västerländska världen. I England är cirka 28 % av männen och 27 % av kvinnorna 

i åldern 16-24 år överviktiga eller lider av fetma. Fetman bland UK:s befolkning 

bär ansvaret för cirka18 miljoner sjukskrivningsdagar och 30 000 dödsfall per år. 

Detta är en minskning med 9 år på medellivslängden och resultatet blir att UK går 

miste om 40 000 förlorade år i arbetsför ålder.   

Vad beror denna ökning av fetma på? Forskningen tyder på att det inte rör sig 

enbart om vare sig låg ämnesomsättning eller att man skulle äta för mycket bland 

befolkningen. Visst är det en bidragande orsak men största orsaken tycks ligga 

hos den fysiska inaktiviteten (Hardman. and Stensel, 2003). 

 

Diabetes 

 

Ungefär vart tredje fall av åldersdiabetes orsakas av att man är för lite fysiskt 

aktiv 

(www.infomedica.se). 

 

Dödsfall 

 

Närmare 10 000 svenskar dör varje år till följd av för lite fysisk aktivitet enligt 

vissa beräkningar (www.infomedica.se). Den relativa risken för död reduceras 

starkt hos dem som är fysiskt aktiva visar flera studier på män från 40-80 års 
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ålder. För de mest aktiva kan den relativa risken reduceras med hälften. Studier 

gjorda på kvinnor är mera begränsade, men de som är gjorda och innehåller en 

åldersanalys visar att fysisk aktivitet har en positiv effekt på den relativa risken 

för sjukdom och död (Pedersen & Saltin, 2003). 

 

Fysisk aktivitet 

 

Finns det möjlighet att eliminera inaktivitet som en stor riskfaktor? På en 

konferens som hölls 1993 av U.S. Centers for Disease Control and Prevention och 

American College of sports Medicine tillsammans med The Presidents Council on 

Physical Fitness and sports gjordes följande uttalande: 

 

”Regelbunden fysisk aktivitet är en viktig del i en sund livsstil. Den motverkar 
uppkomst av sjukdom och förbättrar hälsa och livskvalitet. Under de senaste 
årtiondena har övertygande vetenskapliga bevis samlats som visar att 
regelbunden, lågintensiv fysisk aktivitet medför betydande hälsovinster. Bevisen 
har gjort att ’U.S. Public Health Service’ prioriterat ökad fysisk aktivitet som ett 
viktigt område i det nationella mål dokumentet för 2000 – talet. Regelbunden 
fysisk aktivitet ger i första hand skydd mot hjärt – och kärlsjukdomar. Dessutom 
verkar fysisk aktivitet ge ett visst skydd mot flera andra kroniska sjukdomar som 
åldersdiabetes, högt blodtryck, vissa cancerformer, benskörhet och depressioner. 
Till detta kan läggas att fysiskt aktiva personer i genomsnitt lever längre än 
fysiskt inaktiva, även om de börjar vara regelbundet fysiskt aktiva senare i livet. 
Uppskattningsvis beror mer än 250 000 för tidiga dödsfall om året i USA på brist 
på regelbunden fysisk aktivitet – en siffra jämförbar med dödsfall på grund av 
andra riskfaktorer som t ex fetma, högt blodtryck och höga kolesterolvärden. ” 
 

För att undvika sjukdomar och för att må bättre kan vi bedriva friskvård. 

Arbetsgivarna kan från och med 2004 göra avdrag för motion, kostråd, massage 

och andra hälsoinsatser för anställda. Arbetsgivarna börjar mer och mer tänka på 

sina anställdas hälsa genom att bland annat erbjuda, rökavvänjning, gratis frukt, 

fria läkarbesök och tillgång till träningslokaler 

Investeringar som dessa är lönsamma för arbetsgivaren som blir drabbad av 

minskad produktion och att betala sjuklön när de anställde blir sjuka. 

Det är kanske inte någon ekonomisk besparing för den enskilde att utöva friskvård 

på fritiden men det får oss att må bra och att orka mer 

(www.arbetsmiljoupplysningen.se). 
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Fysisk aktivitet har visat sig vara en viktig framgångsfaktor när det gäller 

friskvårdsatsningar med ekonomiska och hälsomässiga vinster (Angelöw, 2002).  

 

Motion  

  

Den anbefallning som EU och USA har gett när det gäller motion är att den 

fysiska aktiviteten skall vara regelbunden. Helst varje dag där aktiviteten har en 

varighet om minst 30 minuter med lätt till moderat intensitet. Aktiviteter som är 

en naturlig del av hemmet och jobbet skall inte räknas med i de 30 minuterna. 

Dessa anbefallningar bygger på en solid vetenskaplig bas (Pedersen & Saltin, 

2003).  

30 minuters promenad dagligen har visat sig minska stress och påfrestningar och 

vara utomordentligt bra för hälsan (Angelöw, 2002).  

 

Vad leder fysik aktivitet till? 

 

Regelbunden fysisk aktivitet, motion och träning har många effekter och omfattar 

väldigt många områden. Vad gäller de medicinska och fysiologiska effekterna 

gäller det främst att förbättra eller bibehålla: 

 

 Cirkulationssystemets kapacitet och funktion 

 Skelettet och muskulaturens uthållighet 

 Styrkan i kroppens olika stödjevävnader, mindre risk för benskörhet 

 Balans och koordination 

 Allmän rörlighet/smidighet 

 Upprätthålla hormonbalansen 

 Kroppslig och funktionell självständighet, främst för de äldre 

 Mindre risk för diabetes 

 

Fysisk aktivitet, motion och träning har också positiv effekt på exempel 

immunförsvaret. 

Systematisk forskning i 40 år bekräftar att bristande fysisk aktivitet 

sammanhänger med ökad förekomst av flera kroniska sjukdomar som hjärtinfarkt, 
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högt blodtryck, slaganfall (stroke), vissa cancerformer, diabetes, benskörhet 

(osteoporos) och övervikt. 

För att förbättra sitt välbefinnande och öka möjligheterna för att man ska bevara 

sin funktionsförmåga och sitt oberoende in i ålderdomen är det bra med fysisk 

aktivitet (www.luth.se). 

 

”Mål för folkhälsan” är en proposition som regeringen kom med år 2002 där ett av 

målområdena är att öka den fysiska hälsan hos det svenska folket. 

Istället för eller i kombination med mediciner har läkare sen slutet av 90-talet 

ordinerat fysisk aktivitet på recept (FaR) vid ett stort antal sjukdomstillstånd. 

Både dessa exempel visar tydligt på att stat och landsting börjar inse vikten av att 

vi alla blir mera fysisk aktiva. Trots bevisning för hur effektivt det är med fysisk 

aktivitet mot sjukdomar så skriver läkarna i dag ut alldeles för lite fysisk aktivitet 

på recept, framför allt inom det metabola syndromet. Det kommer att ta många år 

innan läkare, landsting och politiker tillfullo inser vikten av att vi blir mera fysik 

aktiva. 

  

Idag finns det tydliga bevis från forskning med fysisk aktivitet för att minska 

risken för och i många fall även bli bättre om du redan har insjuknat ibland annat 

hjärt-kärlsjukdom m.fl. eller drabbats av övervikt. Förutom dessa sjukdomar och 

några till har rätt utförd fysisk aktivitet positiv effekt på många problem med 

muskler, onda knän, värkande ryggar och andra ledproblem. En person har bättre 

immunförsvar och är därmed mindre sjuk samt piggare som tränad än som 

otränad. 

 

Det är många som kan vinna på att det svenska folket blir friskare( bl.a. staten, 

landsting och arbetsgivaren) men det är framför allt Du som har mest att vinna. 

Du kan fundera på hur mycket det kostar dig att vara sjukskriven en, två eller flera 

dagar om du inte tycker att det räcker med att minska risken för ovanstående 

sjukdomar eller att bli piggare så att Du orkar ta vara på din fritid 

(www.fysiskaktivitet.blogg.se). 

 
”De som tror att de inte har tid med fysisk aktivitet måste 
  förr eller senare avsätta tid för sjukdom.” 

                                                                                   Edward Stanley (1826-1893) 
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Allmänt om hälsa 

 

I slutet av nittiotalet, när sjukfrånvaron sköt i höjden och man utropade arbetslivet 

till nationellt krisområde blev förbindelsen mellan att vårt arbete påverkar vår 

hälsa och hälsan påverkar vårt arbete uppenbar. 

Samhällsekonomin för företag eller organisationen vi jobbar för påverkas när vi 

blir sjukskrivna. Stressen ökar för de arbetskamrater som blir kvar när det blir 

många sjukskrivna på en arbetsplats samt att det skadar organisationens ekonomi.  

Jobbet kan ibland vara orsaken till att vi blir sjuka genom att vi kanske har skadat 

oss på arbetsplatsen, haft för lite att säga till om, drabbats av nedskärningar eller 

trakasserier, arbetat med ensidiga rörelser eller utsatts för våld eller hot. 

Arbetsmiljön kan inte vara orsaken till alla problem vi har med hälsan, även om 

den kanske är lättast att påverka. Vad vi äter, hur vi sover, motionerar och om vi 

röker eller dricker för mycket spelar minst lika stor roll 

(www.arbetsmiljoupplysningen.se). 

 

Vår hälsa påverkas mycket av den kost vi äter och vikten vi har. En mängd 

sjukdomar och besvär kan kopplas till vår mat, inklusive övervikt. Några av 

huvudorsakerna till hjärt-kärlsjukdom är mycket fett, socker och salt. Hjärt- 

kärlsjukdom är de sjukdomar som de flesta dör av i västvärlden. Vår hälsa kan vi 

påverka direkt genom maten. Olika råd om god kosthållning finns det många av. 

För lite motion och stress är också viktiga orsaker till övervikt 

(www.arbetsmiljoupplysningen.se). 

 

Vikten av att äta rätt och att inte röka är de flesta medvetna om men att motion har 

minst lika stor betydelse för hälsan är inte så känt. Övervikt och en mängd olika 

besvär och sjukdomar förebyggs av motion. Man orkar mer och känner sig oftare 

nöjd med tillvaron om man rör på sig. Motion är roligt och något man inte vill 

vara utan för många av oss. Att träna tillsammans med arbetskamrater är ett 

lättsamt sätt att umgås på (www.arbetsmiljoupplysningen.se). 

 

 11



 

Vad är hälsa? 

 

WHO`s definition: 

 

• Högsta möjliga välbefinnande hos den enskilde individen, fysiskt, andligt, psykiskt 

och socialt och ej i frånvaro av sjukdom. 

 

Vad menas då med de olika hälsobegreppen och vad är det för skillnad? 

 

• Fysisk hälsa: berör kroppens mekaniska funktion. 

• Psykisk hälsa: förmågan att tänka klart och sammanhängande.  

• Emotionell hälsa: förmåga att uppleva känslor som rädsla, glädje, sorg, vrede och 

att uttrycka dessa känslor på ett adekvat sätt. Emotionell eller ”affektiv” hälsa 

innefattar även förmågan att hantera stress, spänning, depression och ångest. 

• Social hälsa: förmågan att skapa och upprätthålla relationer till andra människor. 

• Andlig hälsa: denne associeras av många människor med religiös övertygelse och 

religiösa ritualer, medan andra förknippar den med livsfilosofi, principer för 

beteenden samt olika sätt att uppnå sinnesfrid och känna ro i sin själ 

(www.luth.se). 

 

Definitioner 

 

Fysisk aktivitet 

• All typ av rörelse som ger ökad energiomsättning. Denna definition omfattar all 

medveten och planerad typ av muskelarbete till exempel städning, 

trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet hobbyverksamhet som exempel golf, 

svampplockning, motion och träning. Även omedvetna automatiserade rörelser av 

olika typ kan räknas till denna del.  

 

Motion 

• Är medveten fysisk aktivitet med viss avsikt. Med motionens nuvärde menas att ge 

ett ökad välbefinnande, att det är skönt och roligt att röra på sig, skapa sociala 
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kontakter med mera. Med motion investeringsvärde menas att man motionerar 

bland annat för en framtida bättre hälsa  

 

Träning 

• Innebär en klar målsättning att öka prestationsförmågan i olika typer av fysiska 

aktiviteter, företrädesvis inom tävlingsidrotten, men har givetvis också stor 

betydelse ur ett hälsoperspektiv (www.luth.se). 

 

 

Syfte  
 

Att kartlägga om det finns eventuella samband mellan självskattad hälsa och 

fysisk aktivitet. 

 

 

Hypotes 
 

Vår hypotes är att individen skattar sin hälsa bättre ju mer fysiskt aktiv personen 

är. 
 

 

Metod 
 

Genom en kvantitativ metod med en deskriptiv ansats har vi gjort vår 

undersökning. Vid en deskriptiv undersökning finns redan en mängd kunskap. 

Vissa aspekter avgränsas därför av de fenomen man är intresserad av. Dessa 

aspekter fokuseras och beskrivs grundligt (Olsson & Sörensen, 2001). Hartman 

(2004) skriver att kvantitativa undersökningar karakteriseras av att man 

undersöker den numeriska relationen mellan två eller fler mätbara egenskaper. 

Genom kvantitativ forskning är forskaren objektiv och står ”utanför”. Han har 

distans och ofta kortvariga eller ingen kontakt alls med personerna som är med i 

undersökningen (Olsson & Sörensen, 2001). 
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. 

Urval  

 

I och med att kommunen är ganska stor tänkte vi att vi måste försöka få ut 

enkäterna spridda i kommunen, så då valde vi en arbetsplats på en liten, mellan 

och stor ort. Detta för att se om det finns skillnader på den fysiska aktiviteten hos 

dem som jobbar i stan eller i en liten ort. 

 

Försökspersoner 

 

På servicehuset vi valde att undersöka är det sex avdelningar och två 

hemtjänstgrupper. Vi valde ut två avdelningar och en hemtjänstgrupp till vår 

undersökning. Eftersom personalen jobbar skift så lämnade vi ut enkäterna i 

personalens fack för att vi skulle nå alla. 

På den skolan vi valde är det tre arbetslag, två bland förskola och låg/mellan 

stadiet och ett på högstadiet. Av praktiska skäl så lämnade sekreteraren ut 

enkäterna till högstadiet och en personal till de två andra arbetslagen. 

Genom vår kontakt på personalavdelningen i kommunen fick vi komma dit och 

dela ut enkäten samtidigt som vi presenterade oss och berättade lite om 

undersökningen. Personalen svarade på enkäten under tiden vi satt kvar och vår 

kontakt på avdelningen tog på sig att dela ut enkäten till dem som inte var där och 

sedan skicka enkäterna till oss. 

 

 
Instrument 

 

I vår undersökning har vi konstruerat en egen enkät (se bilaga 1). Frågorna tar upp 

av vilket kön man är och hur gammal man är. Sen har vi tre frågor som täcker vårt 

syfte och det är om de har friskvård på arbetstid, om de är fysiskt aktiva och hur 

mycket, och till slut hur de bedömer sitt allmänna hälsotillstånd. Genom kön och 

ålder kan vi se om dessa variabler spelar någon roll för hur fysiskt aktiv man är.  
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Procedur 

 

Efter att vi hade konstruerat enkäten så testade vi den på familj och vänner för att 

se om det var några frågetecken kring frågorna. Alla som svarade på 

testundersökningen tyckte att det var enkla frågor som inte gick att missförstå.  

 

Etik  

 

Till alla enkäter var det ett följebrev vidhäftat med information om syftet med 

enkäten, en presentation av oss själva och vilken utbildning vi går. Vidare 

upplyser följebrevet om att deltagandet i undersökningen är frivilligt och att alla 

svar är anonyma och att vi har kodat enkäterna med siffrorna 1, 2 och 3 för att 

skilja arbetsplatserna åt. Detta för att kunna jämföra de olika arbetsplatserna. Vi 

avslutade informationsbladet med våra namn, adresser och telefonnummer så att 

de som ville kontakta oss för eventuella frågor kunde göra det.  

 

Databehandling 

 

På arbetsplats 1 fick vi in 18 av 22 enkäter, på arbetsplats 2 fick vi in 24 av 26 

enkäter och på arbetsplats 3 fick vi in 18 av 20 enkäter. Vi fick in 60 av totalt 68 

enkäter. Det ger en svarsfrekvens på drygt 88 %. 

När alla enkäterna hade lämnats in använde vi statistikprogrammet SPSS 13.0 för 

att bearbeta de data vi hade fått in. För att svaren skulle bli lätthanterliga i 

statistikprogrammet så kodade vi alla svaren på ett lämpligt sätt. På fråga 4b hade 

vi ett bortfall på sju personer. Vi körde enkla frekvens- och korstabeller för att se 

om det var några samband mellan fysisk aktivitet och den självskattade hälsan, 

om det var några skillnader mellan de olika arbetsplatserna när det gällde fysisk 

aktivitet och den självskattade hälsan. Vi la in Chi- Square test också för att se om 

våra resultat var signifikanta. 
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Metodfunderingar 

 

Vi har tittat på hur anställda i Hudiksvalls kommun skattat sin egen hälsa, bra 

eller dålig samt i vilken utsträckning de ägnar sig åt någon form av fysisk 

aktivitet. I efterhand har vi sett att vi kanske borde ha delat på hur de skattat sin 

hälsa på följande sätt. En fråga där de skattar sin fysiska hälsa och en fråga där de 

skattar sin psykiska hälsa. Forskningen skiljer på om det handlar om psykisk eller 

fysisk hälsa. De båda hänger naturligtvis ihop. Det kan finnas en risk för att de har 

skattat sig i överlag dåligt men det är bara delvis hur de mår och eftersom det inte 

fanns två alternativ skattar de sig dåligt eller tvärt om. 

Vi har också upptäckt att vi skulle ha delat på frågan om de har friskvård. Vi har 

frågat om de har friskvård på arbetstid. Det hade varit intressant att se hur många 

som utnyttjar möjligheterna till friskvård från kommunen även på fritiden.  
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Resultat och diskussion 
 

 

1. Kön    

 

   � Kvinna        � Man 
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Figur 1 

 

60 personer svarade på enkäten och av dem var 49 personer kvinnor och 11 

personer var män. 
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2. När är du född? 

 

    � -40 talet  � -50 talet � -60 talet � -70 talet � -80 talet  
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Figur 2 

Majoriteten av dem som svarade på enkäten är födda på -40 och -50 talet. 
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3. Har du friskvård på arbetstid?  

 

   � Ja � Nej 
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              Figur 3 

              22 personer har friskvård på arbetstid och 38 personer har svarat att de inte har           

friskvård på arbetstid. 
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Tabell 1 

Om du svarat ja, vilken aktivitet ägnar du dig åt: 

Arbetsplats Nr 

1 

Nr 

2 

Nr 

3  

Promenad/stavgång 17 personer 1 person 1 person 

Cyklar 8 person   1 person  

Springer 1 person   

Simmar 1 person 1 person 1 person 

Gympa 1 person   

Styrketräna 1 person   

Skidor 1 person   

Går med hunden   1 person  

 

På arbetsplats 1, där 17 av 18 svarade att de hade friskvård på arbetstid, så är det 

övervägande promenader/stavgång och cykling som är de aktiviteter som de ägnat 

sig åt. 
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Tabell 2 

Om du svarat nej, vilken aktivitet skulle du vilja ha? 

Arbetsplats Nr 1  Nr 2  Nr 3  

Älska mer 1Person   

Mer tid för kärlek 1Person   

Simma  11 personer   

Aerobics  1 person 1 person 

Yoga  2 personer  

Sjukgymnastik  2 personer  

Promenad  8 personer 7 personer 

Bollspel  3 personer  

Styrketräna  5 personer 4 personer 

Jogga  2 personer 2 personer 

Gym/Gympa  4 personer 7 personer 

Skidor   1 person 

Cykla   1 person 

Massage   2 personer 

Avslappning   1 person 

 

Bland dem som inte har friskvård på arbetstid så önskar flertalet på arbetsplats 2 

möjligheten till att simma och promenera och på arbetsplats 3 så önskar flertalet 

möjligheten till promenader och att gå på gym/gympa. 
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Figur 4 

 

4. Hur fysiskt aktiv är Du under en normalvecka? 

 

a) Jag är fysiskt aktiv genom att jag t.ex. promenerar, cyklar/går till arbetet, 

promenerar med hunden, skottar snö, arbetar i trädgården … 

 

   � Mindre än en timme i veckan 

   � 1-2 timmar i veckan 

   � 3-4 timmar i veckan 

   � 5 timmar i veckan eller mer 
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Figur 4 

2/3 av den undersökta gruppen är fysik aktiv 3 timmar eller mer genom vardagliga 

sysslor per vecka. 
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b) Jag är fysisk aktiv genom att jag t.ex. gympar, joggar, spelar fotboll, rider, 

simmar... 

 

   � Mindre än en timme i veckan 

   � 1-2 timmar i veckan 

   � 3-4 timmar i veckan 

   � 5 timmar i veckan eller mer 
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Figur 5 

Ungefär hälften av dem som svarade anser sig vara fysisk aktiv genom 

organiserade aktiviteter i mer än 1 timme pr vecka. 
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5. Hur bedömer Du ditt allmänna hälsotillstånd? 

 

    � Väldigt bra � Bra � Någorlunda � Dåligt 
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Figur 6 

Ungefär 2/3 svarade att de mår bra eller väldigt bra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24



Resultatdiskussion  

 
På de arbetsplatser som vi undersökte var det flest kvinnor som jobbade. Det kan 

bero på att vård- och omsorg samt skola är kvinnodominerande yrken. Den större 

andelen kvinnor kontra män har gjort det svårt att göra jämförelser mellan könen. 

42 respondenter är födda på -40 och -50 talet jämfört med 18 födda på -60 och -70 

talet. Två tredjedelar av respondenterna är alltså medelålders. 

De som var födda på – 40 och – 50 talet hade ett genomsnitt på 1,4 timmar/vecka 

organiserad fysisk aktivitet och 3,1 timmar/vecka vardaglig fysisk aktivitet.  

De födda på – 60 och – 70 talet hade fler antal fysiskt aktiva timmar i organiserad 

form med 1,8 timmar/vecka men mindre när det gällde vardaglig fysisk aktivitet 

med 2,9 timmar/vecka. En möjlig orsak till detta tror vi kan vara att det kan vara 

fler av dem som är äldre som bor i hus och har därför mer vardagliga sysslor att 

utföra. En annan kan vara att den yngre generationen har påverkats mer av det 

moderna gym utbudet som finns idag.30 minuters aktivitet dagligen ger ett 

genomsnitt på 3,5 timmar/vecka. Detta skulle betyda att de arbetsplatser som vi 

undersökte i genomsnitt har för lite aktivitet. Angelöw (2002) skriver att fysisk 

aktivitet är livsnödvändig för att vi ska må och fungera bra.  

Trots att de undersökta arbetsplatserna inte kommer upp i 3,5 timmars fysisk 

aktivitet/person i veckan utöver den vardagliga aktiviteten, så mår de i överlag 

bra. Detta tror vi kan bero på att individerna är så pass fysiskt aktiv i sitt 

vardagsliv att det ändå påverkar.  

På arbetsplats 1 så svarade 17 av 18 att de hade friskvård på arbetstid. Då kan man 

fråga sig om varför en person anser sig inte ha friskvård. Det kan kanske bero på 

att den personen inte utnyttjar friskvårdstimmen. Samtidigt kan man fråga sig 

varför bara tre personer på arbetsplats 2 och två personer på arbetsplats 3 utnyttjar 

friskvårdstimmen. Kan det bero på chefen/arbetsledarens inställning till friskvård 

på arbetstid eller är det så att chefen/arbetsledaren anser att det inte finns några 

hälsorisker på arbetsplatsen så att den friskvård som ges får göras på fritiden med 

de subventioner som gäller i kommunen. En annan möjlig förklaring kan vara att 

det är oklart bland personalen om de har rätt till friskvård på arbetstid. 

Av dem som svarat ja på att de har friskvårdstimme är det promenader och 

cykling som är de aktiviteter som är överrepresenterade. Andra aktiviteter som de 
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ägnar sig åt är att jogga, simma, gympa, styrketräna, skidor och att gå med 

hunden.  

Av dem som svarade nej på om de har friskvård på arbetstid önskar majoriteten på 

arbetsplats 2 att simma och/eller gå på promenad. Med tanke på dagens skolmiljö 

där ljudnivån är ganska hög stora delar av dagen så förstår man att skolpersonalen 

kan tänka sig att komma bort en liten stund på dagen för att kunna ”rensa” 

huvudet lite och motverka en eventuell ihållande stress. På arbetsplats 3 så önskar 

de sig möjligheten till först och främst promenader och gympa. Det kan vara bra 

när man har ett stillasittande jobb. 

 

När vi gjorde en jämförelse mellan de tre arbetsplatserna fann vi tendenser som 

kunde stödja vår hypotes men inte så att vi statistisk kunde säkerställa det. Den 

arbetsplats som har flest antal timmar i genomsnitt av fysisk aktivitet har också 

den högsta procenten anställda som skattat sin hälsa som väldigt bra.  

 

Tabell 3. 

 Korstabell mellan arbetsplatserna och det allmänna hälsotillståndet. 
 
 
Arbetsplats Någorlunda Bra Väldigt bra Total 

Arb.pl. 1 7 personer 

38,9 % 

7 personer 

38,9 % 

4 personer 

22.2 % 

18 personer 

100,0 % 

Arb.pl. 2 11 personer 

45,8 % 

12 personer 

50,0 % 

1 person 

4,2 % 

24 personer 

100,0 % 

Arb.pl. 3 3 personer 

16,7 % 

10 personer 

55,6 % 

5 personer 

27,8 % 

18 personer 

100,0 % 

 

Den arbetsplatsen hade ett genomsnitt på 4,9 timmar/vecka totalt av fysisk 

aktivitet per person och 27,8 % skattade sin hälsa som väldigt bra. Den av 

arbetsplatserna som hade lägst antal fysiskt aktiva timmar hade ett genomsnitt på 

3,8 timmar/vecka och endast 4,2 % av de anställda skattade sin hälsa som väldigt 

bra.  Nilsson (2005) skriver att det är individer med hög utbildning som är mest 

fysiskt aktiva. Jämför vi personalavdelningen med dem som jobbar inom vård och 
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omsorg så stämmer detta om det är så att personalavdelningen har högre 

utbildning. 
 
Resultatet är inte statistisk säkerställt då Chi- Square testet visar att p= 0,132. P 
måste vara < 0,05 för att det skall vara statistisk säkerställd. 
 
 

 
 

Generell diskussion 
Arten människan har funnits i cirka 200 000 år. Största delen av den tiden har vi 

varit beroende av fysisk aktivitet för att överleva. Först som jägare och samlar 

folk för att sedan övergå till att vara fysisk aktiva inom jordbruk och 

boskapsskötsel. Människans kropp är alltså konstruerad för rörelse och fysisk 

aktivitet 

Trots det har vi aldrig under hela människans historia varit så inaktiva som vi för 

tillfället är. I en jämförelse mellan naturfolket i Sydamerikas djungel och moderna 

västerlänningar, när det gäller kroppens energiförbrukning, framkom det att vi 

västerlänningar skulle vara tvungna att promenera cirka 19 kilometer per dag för 

att gå jämt upp med naturfolket (Faskunger & Hemmingsson 2005 ). Många av 

oss har när dagen är slut inte ens avverkat hälften av detta.  

När samhällets moderna tekniker skapat förutsättningar för att vi inte skall behöva 

röra på oss så mycket, har kroppens utveckling inte hängt med. Vår kropp har 

varningssignaler som talar om för oss när vi behöver äta – hungern och när vi 

behöver sova – tröttheten. Vi har inte tidigare varit beroende av en varningssignal 

för inaktivitet och har därför ingen (www.infomedica.se). 

De forskningsresultat vi tagit del av pekar alla i riktning mot att fysisk aktivitet 

främjar individens välmående, så väl fysiskt som psykiskt. Den fysiska aktiviteten 

spelar också en stor roll när det gäller att preventivt förhindra ohälsa. Det 

samhälle vi lever i här i den västerländska delen av världen tenderar att bli likt ett 

stort ondskefyllt hjul. Ett hjul där vi likt hamstrar springer omkring utan att 

komma någonstans. För att förklara vad vi menar så ger vi ett fiktivt exempel: 

 

En kvinna jobbar på ett socialkontor. På kontoret har man väldigt mycket att göra 

men det finns inte ekonomi för att anställa ytterligare personal. Kvinnan har då 

fullt upp på kontoret och hinner inte utnyttja kommunens friskvårdstimme. Denna 
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jobbelastning gör att hon känner sig stressad hela arbetsdagen. När hon väl 

kommer hem fortsätter stressen. Nu skall hon hinna med att tillfredställa den 

övriga familjens behov. Barnen skall skjutsas på diverse aktiviteter, 

trädgårdslandet skall rensas och tvätten hängas med mera.När det väl blir kväll 

och det är dags att sova borde kvinnan vara helt slut efter en jobbig dag. Men så 

är inte fallet. När allt blir tyst börjar tankarna snurra omkring allt som hon borde 

ha gjort men inte hunnit samt vad hon måste hinna med under morgondagen. Hon 

kan bara inte somna förrän långt fram på småtimmarna. Det medför naturligtvis 

att hon vaknar trött till nästa jobbiga dag och så snurrar det på tills kroppen 

säger fullständigt stopp.   

 

Ser vi på vad forskningen kommit fram till angående det som ingår i detta ”lilla 

onda hjul” i vårt samhälle blir proportionerna mycket större men vi kan dock se 

likheter.  

Kan vår kvinna enligt forskning dra fördelar av att från att vara fysiskt inaktiv till 

att följa EU:s anbefallning om regelbunden fysisk aktivitet i 30 minuter om 

dagen?  

 

Stressen som kvinnan på kontoret upplever är konstant under hela hennes dag. 

Detta gör den till en negativ stress som sedan utgör en stor riskfaktor för ohälsa. 

Det som gör stressen negativ är dels att den är ihållande och dels hur vi upplever 

stressen. En negativ stress upplevs mer som en belastning medan en positiv stress 

upplevs mera som en utmaning ( Smith, Nolan-Hoeksema, Fredrickson och 

Loftus, 2003 ). 

Genom fysisk aktivitet producerar kroppen ”lyckohormonet” endorfin som i sin 

tur kan leda till att vi känner oss gladare och mera harmoniska. När vi känner oss 

glada och harmoniska ser vi kanske med andra ögon på de uppgifter som ligger 

framför oss. De blir kanske till en utmaning istället för en belastning och minskar 

därmed den negativa stressen. 

Den ökade fysiska aktiviteten bidrar även till att hon får en större viktkontroll och 

främjar hälsan mot till exempel diabetes, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar.  

Fysisk aktivitet kan även påverka en ökning av ämnesomsättningen upp till flera 

timmar efter en fysisk aktivitet. Är denna regelbunden kan det medföra en ökning 

överlag av ämnesomsättningen (Hardman and Stensel, 2003). 
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Den ökade fysiska aktiviteten leder även till en reducering av sömnproblem. 

Kvinnan i vårt exempel har sällskap med över två miljoner svenskar som också 

lider av sömnsvårigheter. Rådet till dessa är att regelbundet utöva fysisk aktivitet 

på dagtid för att då förstärka djupsömnen (Hauffman, 1998). Genom att stärka 

djupsömnen med fysisk aktivitet motverkas även sjukdomar som depression, högt 

blodtryck, migrän, lungsjukdomar samt hjärt- kärlsjukdomar. Vi vet även att 

sömnbrist gör att immunsystemet får sämre förutsättningar att hantera 

influensavirus, när immunregleringen tillhör en av sömnens huvuduppgifter 

(Theorell 2003). 

Detta skulle kunna leda till att ett företag som lät sina anställda vara fysiskt aktiv i 

30 minuter, sammanhängande eller i omgångar, varje dag skulle då kunna få sin 

personal mera utsövd och med ett bättre fungerande immunsystem genom 

förbättrad djupsömn. Så även kvinnan i vårt exempel 

När nattsömnen förbättras, förbättras även förutsättningarna ytterligare för att 

hantera stressen mer positivt. Man skulle nästan kunna säga att genom att tillföra 

fysisk aktivitet till sin livsstil startar man ett gott hjul av fördelar så som 

viktkontroll, reducering av sömnproblem, främjande av ohälsa med mera.  

Genom studierna vi tagit del av tas det genomgående upp rekommendationer om 

minst 30 minuters fysisk aktivitet per dag.  Faskunger & Hemmingsson (2005) 

skriver att de som är mest inaktiva har mest att vinna och då endast genom att öka 

sin fysiska aktivitetsvolym till 30 minuters hälsofrämjande fysisk aktivitet per 

dag. Vill man åstadkomma ytterligare hälsovinster ökas mängden till 60 minuter 

per dag, även här är vinsten mest markant hos dem som varit inaktiva. 

Eftersom vi inte har några inbyggda varningssignaler för inaktivitet, så skulle det 

kunna vara så att vi inte känner oss dåliga på något vis. Vi skattar vår hälsa som 

bra, men som för dem som lever inaktivt kan ohälsan vara som en tickande bomb 

inom oss till följd av inaktiviteten. Vi märker det först när det är för sent. Detta 

kan vara en trolig anledning till att så många inte känner att de behöver aktivera 

sig. 

Någonstans måste det onda hjulet brytas och vi tycker att 30 minuters fysisk 

aktivitet per dag skulle vara ett bra sätt att bryta det på. Men vems är ansvaret till 

att göra denna brytning av det onda hjulet till det goda? Är det samhället eller 

ligger ansvaret hos oss enskilda individer? Ser vi det ur samhällets perspektiv och 

tänker resultaten framkomna i UK där man under ett år går miste om 40 000 
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arbetsföra år enbart på grund av fetma, och även det faktum att vi vet att hjärt- och 

kärl sjukdomar bidrar till ännu mer, borde det finnas ett stort intresse för 

samhället, sett ur ett långtidsperspektiv att bryta detta onda med t.ex. att införa 30 

minuters fysisk aktivitet per dag per anställd.  

Mängden fysisk aktivitet hos svenska folket kommer att ha en avgörande roll för 

framtidens folkhälsa (Faskunger & Hemmingsson 2005 ). På grund av svenska 

folkets inaktivitet orsakas stora kostnader i samhället i form av: 

förtidspensionering, rehabilitering, sjukfrånvaro, produktionsbortfall, 

sjukpenningkostnader samt vård. Enbart mängden åldersdiabetiker tros fördubblas 

under de närmaste 10 åren. Genom att öka mängden fysisk aktivitet skulle den 

mängden insjuknande åldersdiabetiker kunna reduceras. 

Sjukskrivningskostnaderna i samhället skulle också minska med flera miljarder 

kronor (www.infomedica.se). 

Även som enskild arbetsgivare är den ekonomiska vinsten stor när det gäller att 

öka mängden fysisk aktivitet. Fem till nio kronor tillbaka för varje krona man har 

satsat på fysisk aktivitet i minskad sjukfrånvarokosnad, men även i minskad 

personalomsättning samt att prestationsförmågan är högre hos en vältränad. 

(www.infomedica.se). Troligtvis genom att en vältränad person har en bättre 

syreupptagnigsförmåga som i sin tur påverkar hjärnans arbetskapacitet och 

förmågan att lösa problem. Kvinnan i vårt exempel skulle genom att vara 

vältränad kunna lösa problemen som uppkommer på jobbet effektivare och på så 

sätt minska ohälsan. 

  

I en bulletin 1996 från världshälsoorganisationen skriver man följande: 

 

”Resultaten av omfattande forskningsprogram leder till slutsatsen att fysik 
aktivitet förlänger livet och i hög grad skyddar mot utvecklingen av sjukdomar 
som högt blodtryck, hjärnblödning, åldersdiabetes, benskörhet och 
tjocktarmscancer…”  
 

Med alla nya studier om hur positivt fysisk aktivitet påverkar oss och samhället 

både emotionellt, hälsofrämjande och ekonomiskt. Får vi hoppas att vi alla hjälps 

åt att bryta alla onda hjul, både på samhällsnivå och individnivå. Detta kunde 

kanske ske genom ökade friskvårdsatsningar för alla anställda. Som enskild 
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individ skulle vi kunna försöka lägga till oss vanan att promenera 30 minuter varje 

dag. 

Vår slutsats i denna studie är att vi ser en liten skillnad när det gäller mängden 

fysisk aktivitet och hur man har skattat sin hälsa. Den arbetsplats med fler antal 

timmar av fysisk aktivitet skattade sin hälsa bättre men skillnaden är dock inte 

signifikant.  
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Bilagor  
 
Bilaga 1      
 

Följebrev 
Syftet med vår undersökning är att studera/analysera om det eventuellt kan finnas nåt 

samband mellan den självskattade hälsoupplevelsen och fysisk aktivitet. 

 

Vi som skall göra denna undersökning är två studenter (Catrin Hall och Frode Falmår) som 

läser Rehabiliteringsvetenskaps programmet vid Mittuniversitetet i Sundsvall/Östersund. 

Undersökningen skall vara underlag för vår C-uppsats som är vår examinationsuppgift. 

Det vi vill se med denna undersökning är om fysisk aktivitet på något sätt har inverkan på 

den självskattade hälsoupplevelsen. För att få svar på detta hoppas vi att Du kan ta dig tid 

att svara på vår enkät. Vi har valt att lämna ut enkäten till 3 kommunala arbetsplatser 

spridda i kommunen. Genom Dina svar kommer vi att få en förståelse för hur fysisk 

aktivitet påverkar den självskattade hälsoupplevelsen.  

Frågorna besvarar Du genom att sätta kryss i den ruta som passar bäst för Dig. 

Medverkan i undersökningen är frivillig och alla svar är anonyma. Vi kommer att koda 

enkäten med en siffra så att vi ser från vilken arbetsplats enkäten kommer ifrån. Då kan vi 

jämföra de olika arbetsplatserna också för att se om det är någon skillnad mellan olika 

yrkesgrupper. 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN 

 

 

Har du några frågor är Du välkommen att ringa till oss: 

 

Catrin Hall     Frode Falmår 

Fjusnes 2285     Strömbackav.26 

82078 HASSELA    82062 BJURÅKER 

073-8455668     070-2239056 
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Bilaga 2 
 
 

ENKÄT 
 
 
1. Kön    
 
   � Kvinna        � Man   
 
2. När är du född? 
 
    � -40 talet  � -50 talet � -60 talet � -70 talet � -80 talet 
 
3. Har du friskvård på arbetstid?  
 
   � Ja � Nej 
 
   Om ja, vad gör du?.................................................................................................................... 
   
   Om nej, vad skulle du vilja göra?.............................................................................................. 
 
    ………………………………………………………………………………………………..  
  
 
4. Hur fysiskt aktiv är Du under en normalvecka? 
 
a) Jag är fysiskt aktiv genom att jag t.ex. promenerar, cyklar/går till arbetet, promenerar                 
med hunden, skottar snö, arbetar i trädgården … 
 
   � Mindre än en timme i veckan 
   � 1-2 timmar i veckan 
   � 3-4 timmar i veckan 
   � 5 timmar i veckan eller mer 
 
b) Jag är fysisk aktiv genom att jag t.ex. gympar, joggar, spelar fotboll, rider, simmar... 
 
   � Mindre än en timme i veckan 
   � 1-2 timmar i veckan 
   � 3-4 timmar i veckan 
   � 5 timmar i veckan eller mer 
    
5. Hur bedömer Du ditt allmänna hälsotillstånd? 
 
    � Väldigt bra � Bra � Någorlunda � Dåligt  
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Bilaga 3 
 

Friskvårdspolicy för Hudiksvalls kommun 
 
Allmänt 
• Alla anställda ska erbjudas friskvård. 
• Genom friskvårdsinsatser ska kommunen som arbetsgivare bidra till fysisk, psykisk och 

social hälsa hos sina anställda. 
• Lämpliga friskvårdsinsatser bidrar till en ökad trivsel, välbefinnande och motivation på 

arbetsplatsen. 
 
Friskvård är de aktiviteter som hjälper oss få eller behålla goda levnadsvanor vilket i sin tur 
leder till god hälsa. 
 
Friskvårdsaktiviteter kan avse information i hälsofrågor och hälsofrämjande aktiviteter som 
ökar välbefinnandet. Aktiviteterna bör vara kopplade till hälsorisker på arbetsplatsen. 
 
Ansvar 
• Den anställde har huvudansvaret för sin egen hälsa. 
• Vid varje förvaltning/enhet upprättas budget för arbetsmiljöåtgärder där friskvård ingår. 
 
Åtgärder 
• Respektive förvaltning beslutar om vilka aktiviteter som kan vara aktuella. 
• Friskvården ska anpassas till individ och verksamhet, som kopplas till medarbetarsamtal. 
• Arbetsledare är ansvariga för att initiera och uppmuntra medarbetarna till friskvårds-

aktiviteter. 
• Friskvårdsombud kan finnas på varje arbetsplats. 
• Friskvårdsombuden ges möjlighet till utveckling i syfte att kunna motivera alla 

medarbetare till deltagande i friskvårdsaktiviteter. 
• Anställda får använda kommunens lokaler och utrustning för aktiviteter där det bedöms 

praktiskt möjligt av berörd förvaltning. 
  

Personalklubbens friskvårdssektionen arbetar med att: 
• Ge information och kunskap om friskvårdens betydelse till alla medarbetare. 
• Tillhandahålla och samordna ett stort utbud av motionsaktiviteter. Breddaktiviteter med 

möjlighet till social kontakt prioriteras. 
 
 
Samverkan 
Företagshälsovården ger råd och information i frågor kring friskvård. 
 
 
Antagen av kommunstyrelsen 11 mars 2004, § 27 
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