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Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats var att belysa och analysera på vilket sätt medarbetarna inom 
Tekniska förvaltningen Hudiksvalls kommun nyttjar de friskvårdsinsatser som Tekniska 
förvaltningen erbjuder. Studien genomfördes med en kvantitativ metod med deskriptiv 
surveyundersökning. Detta gjordes i form av postenkäter med standardiserade frågor 
som vi skickade ut via post till alla medarbetare inom Tekniska förvaltningen. 
Resultatet är sammanställt över hur aktiva medarbetarna är i sitt deltagande inom 
Tekniska förvaltningens friskvårdsatsning och hur den nyttjas av medarbetarna. Där 
redovisas om medarbetarnas självskattade hälsa förändrats något pga. deltagandet samt 
om ålder och kön har någon betydelse för hur aktiv medarbetarna är i sitt deltagande i 
friskvårdsatsningen. Vi har även belyst om gemenskapen mellan avdelningarna 
förändrats något tack vare friskvårdsatsningen. Resultatet visas utifrån de 130 av de 
sammanlagt 210 medarbetare som arbetar på Tekniska förvaltningen Hudiksvall 
kommun. Av de 130 som deltog i undersökningen var 71 kvinnor och 59 män. Vi har 
konstaterat att det är 54 % av de 130 medarbetarna som deltar i någon av 
friskvårdsaktiviteterna som Tekniska förvaltningen erbjuder. Vi tror att de 
friskvårdsinsatser Tekniska förvaltningen arbetar med kan bidra till en friskare 
arbetsplats där medarbetarna får behålla hälsan och få ett ökat välbefinnande. Få känna 
trivsel och Vi-känsla på arbetsplatsen.  
 
Sökord 
Friskvård i arbetslivet, Frisknärvaro, Förebyggande rehabilitering, Hälsa, Samvaro, 
Friskvård, Fysisk aktivitet, Fysisk inaktivitet, Friskare arbetsplats, Friskvårdspolicy, 
Kompetensutveckling samt Utbildning. 
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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till alla medarbetare inom Tekniska förvaltningen Hudiksvalls 

kommun som tog sig tid att besvara enkäten. Vi vill även tacka vår vetenskapliga 

handledare Bernt Skoglund. Ett stort och ovärderligt tack vill vi även rikta till Håkan 

Edholm, som hjälpt oss med handledningen av SPSS, statistikdataprogram (Statistical 

Products and Service Solutions). Utan deras hjälp har det varit svårt om inte omöjligt 

för oss att slutföra denna uppsats.  

Vi vill även passa på att rikta ett stort tack till alla våra nära och kära som stöttat och 

haft stor förståelse för att vi inte alltid har haft tid över för dem under uppsatsarbetet.  

 

Uppsatsen har vi helt och hållet skrivit tillsammans, från förberedelse till slutprodukt 

har arbetet utförts gemensamt. 

 

Linda Strandell & Maria Westerberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"De som tror att de inte har tid med fysisk träning måste 

förr eller senare avsätta tid för sjukdom"  

(Edvard Stanley 1826-1893) 
 



  

 4

Innehållsförteckning 

Inledning.......................................................................................... 5 

Definitioner .............................................................................................................................. 6 
Hälsa..................................................................................................................................... 6 
Vår definition på hälsa .......................................................................................................... 6 
Vår definition på friskvård ..................................................................................................... 7 
Definition på friskvårdsaktivitet ............................................................................................. 7 
Definition på motionsaktivitet ................................................................................................ 7 

Tidigare Forskning.................................................................................................................. 7 
Sänkt sjukfrånvaro - ökad trivsel .......................................................................................... 7 
Friskvård - Ingen garanti till minskad sjukfrånvaro ............................................................... 8 
Fysisk aktivitet ...................................................................................................................... 9 
Obligatorisk Friskvård ......................................................................................................... 10 
Fysisk inaktivitet.................................................................................................................. 11 
Kompetensutveckling.......................................................................................................... 11 

Syfte ............................................................................................... 13 

Frågeställningar............................................................................ 13 

Metod ............................................................................................. 13 

Urval ....................................................................................................................................... 14 
Etiska aspekter...................................................................................................................... 14 
Enkäten .................................................................................................................................. 14 
Dataanalys ............................................................................................................................. 15 

Resultat.......................................................................................... 16 

Externt bortfall..................................................................................................................... 16 
Internt bortfall ...................................................................................................................... 16 
Friskvårdsdeltagande i Tekniska förvaltningen .................................................................. 17 
Motionsdeltagandet på fritiden ........................................................................................... 19 
Självskattat hälsotillstånd.................................................................................................... 20 
Skillnad i friskvårdsdeltagande mellan åldrarna ................................................................. 21 
Skillnad i friskvårdsdeltagande mellan män och kvinnor.................................................... 22 
Sammanhållning ................................................................................................................. 23 

Resultatsammanfattning ...................................................................................................... 24 

Diskussion..................................................................................... 25 

Metoddiskussion................................................................................................................... 25 
Resultatdiskussion ............................................................................................................... 27 
Slutsats .................................................................................................................................. 30 
Litteraturförteckning............................................................................................................. 32 

Bilagor................................................................................................................................. 34 
 

 



  

 5

                                                

Inledning 

Friskvårdssatsningar är ett framgångsrikt tillvägagångssätt för att skapa friskare 

arbetsplatser. 

Det finns många olika typer av definitioner på friskvård, allt från fysisk aktivitet till att 

innehålla alla aktiviteter som syftar till att utveckla och bibehålla hälsan. Friskvård 

visar sig vara en lönsam investering för att få friskare medarbetare.1 Genom fysisk 

aktivitet kan man motverka flera av våra stora folksjukdomar.2

 

Tekniska förvaltningen i Hudiksvalls kommun har en djup och omfattande verksamhet 

som sträcker sig över ett brett kompetensområde. År 2005 var Tekniska förvaltningen 

210 medarbetare varav 96 är kvinnor och 114 är män. Förvaltningen är organiserad på 

fem verksamhetsavdelningar samt en övergripande administrativ enhet. 

Avdelningarna omfattar drift, förvaltning och nyproduktion av gator, vägar, parker, 

torg, lekplatser, hamnanläggningar, farleder, skogar, vattenavlopps- och 

avfallsanläggningar, städ samt byggande och förvaltning av lokaler för kommunens 

olika verksamheter. De svarar även för kommunens mark och bostadsförsörjning, 

bostadsanpassning, energirådgivning och trafikfrågor.  

Våren 2004 tog kommunstyrelsen fram en gällande friskvårdspolicy (bilaga 1) i 

Hudiksvalls kommun, vilket innebar att friskvård inte fick utföras på betald arbetstid. 

Däremot fick vissa aktiviteter av hälsobefrämjande och förebyggande karaktär, kopplat 

till den aktuella arbetsmiljön, ske på betald arbetstid. 

År 2005 arbetades det fram ett handlingsprogram (bilaga 2) inom Tekniska 

förvaltningen vars målsättning var att utveckla en sund livsstil bland medarbetarna samt 

förbättra arbetsplatsen så att medarbetarna känner trivsel, gemenskap och trygghet. 

Medarbetarna skall kunna påverka och utvecklas som individer, samt få vara friska och 

orkar bli kvar på sin tjänst till ålderpension och dessutom ska arbetsplatsen utvecklas så 

att den uppfattas som en sund och bra arbetsplats.  

Friskvårdsinsatserna skall vara så att alla medarbetare skall kunna delta i 

friskvårdsarbetet. Utbudet skall vara varierande och innehålla såväl motionsaktiviteter 

som utbildningar, föreläsningar och studiecirklar för utveckling av ett fysiskt och 

psykiskt välbefinnande.  

Särskild satsning skall göras för att väcka intresse för friskvård till medarbetare som 

inte är aktiva i någon form av friskvårdsaktivitet. Tanken är också att aktiviteterna skall 
 

1 Angelöw, Bosse, Friskare arbetsplatser, att utveckla en attraktiv hälsosam och välfungerande 
arbetsplats (Lund: Studentlitteratur, 2002) s.85 
2 Ibid s.87 
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utveckla och stimulera gemenskapen inom Tekniska förvaltningen. Det har även bildats 

en friskvårdsgrupp som planerar och gör det möjligt att genomföra 

friskvårdsaktiviteterna. 

Definitioner 

Hälsa 
Hälsa kan betyda olika saker för olika människor. Det kan t ex stå för: att man trivs 

med sin familj, får leva länge, känna sig glad, ha ett arbete, inte behöva använda 

medicin, motionera regelbundet, känna sig tillfreds, inte röka, inte vara sjuk, att kunna 

anpassa sig till förändringar i livet, konsumera måttligt med alkohol eller inte dricka 

alls, att inte vara stressad, äta rätt. Hälsa kan även se olika ut beroende på var man bor, 

även etnicitet, kön, utbildning kan ha betydelse för vad hälsa är. Livslust, livskvalité, 

framtidstro, känsla av sammanhang i livet, meningsfull sysselsättning, goda sociala 

relationer, och närvaro i nuet är faktorer som påverkar livssituationen. 

Det har länge diskuteras vilken definition man ska använda när man pratar om hälsa 

och det visar sig inte vara det enklaste om man vill få med alla aspekter. 

• WHO (World Health Organization) definierade 1948 hälsa som ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Detta kan ses som ett slutgiltigt 

mål eller en vision.3

• Vid Ottawa-konferensen 1986 går WHO vidare i definitionen och ser mer till vad 

hälsan som en resurs kan bidra till och vad som upprätthåller hälsa. Hälsa är då inte 

längre ett mål utan en resurs i det dagliga livet. Detta kompletteras med en syn på hälsa 

som en aktivitet, något som dagligen skapas.4

• Vid Sundsvall-konferensen 1991 går WHO ytterligare ett steg och menar där att hälsa 

är en resurs och förutsättning för en människas liv jämförbar med t ex utbildning, 

socialt nätverk, inkomst mm. Hälsa är en resurs som man erövrar genom att kontrollera 

eller bemästra sin livssituation. Ansvaret för hälsa som en resurs ligger inte bara hos 

individen utan även hos gruppen och samhället. Hälsa är inte bara en mänsklig rättighet 

utan även nödvändigt för social och ekonomisk utveckling.5

Vår definition på hälsa 

Hälsa för oss är att ha tillräckligt med resurser för att förverkliga sina centrala mål.  

 
3 International Health Conference, World Health Organization health policy, (New York 1946) 
http://policy.who.int/cgi-
bin/om_isapi.dll?hitsperheading=on&infobase=basicdoc&jump=Constitution&softpage=Document42
4 Haglund, Bo J A Stödjande miljöer för hälsa - en strategiskt begrepp för det hälsofrämjande arbetet 
(Stockholm: Karolinska institutet, 2002) http://www.phs.ki.se/mphcourse/newpage12.htm
5 Haglund. Stödjande miljöer för hälsa, http://www.phs.ki.se/mphcourse/newpage12.htm

http://policy.who.int/cgi-bin/om_isapi.dll?hitsperheading=on&infobase=basicdoc&jump=Constitution&softpage=Document42
http://policy.who.int/cgi-bin/om_isapi.dll?hitsperheading=on&infobase=basicdoc&jump=Constitution&softpage=Document42
http://www.phs.ki.se/mphcourse/newpage12.htm
http://www.phs.ki.se/mphcourse/newpage12.htm
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Balansen mellan egen vilja och förmåga ger ökade förutsättningar till upplevelser av 

god hälsa.  

Arbetsplatsen har stor betydelse för vår hälsa. På arbetsplatsen är hälsa inte bara en 

personlig angelägenhet utan även en gemensam resurs som är avgörande för 

organisationens prestation.  

Vår definition på friskvård 

Alla verksamma åtgärder som bidrar till att gynna hälsan, detta genom att stärka och 

utveckla de mänskliga resurserna såväl de fysiska och psykiska som de sociala.6

Definition på friskvårdsaktivitet 

Tekniska förvaltningens friskvårdaktiviteter innebär att utbudet skall vara varierande 

och innehålla motionsaktiviteter som utbildningar, föreläsningar och studiecirklar för 

utveckling av ett fysiskt och psykiskt välbefinnande. Utbildningar, föreläsningar och 

studiecirklar kan innehålla stresshantering, arbetsmiljö, kostcirklar, etc.  

Definition på motionsaktivitet  

De motionsaktiviteter som Tekniska förvaltningen erbjuder under år 2005 var 

gymnastik, simning, individuellt med betald avgift, body-pump, innebandy, badminton, 

löpning, stavgång, friskvårdsdagar samt massagestol.  

Tidigare Forskning 

Den tidigare forskningen har vi hämtat från Internet, där vi funnit rapporter och artiklar 

som är kopplade till vårt ämne, dvs. Friskvårdsaktiviteter arbetsgivaren erbjuder till 

sina medarbetare samt vad friskvård innebär för medarbetarna. Vi har även gjort 

litteraturgenomgång, för att finna fakta kring friskvård och hälsa. Det finns en mängd 

information att hämta om detta ämne, vi har endast redovisat en liten del och valt att ta 

med olika infallsvinklar, där både positiva och negativa effekter av friskvårdsarbete på 

arbetsplatsen redovisas. Sökorden vi valt att använda är: Hälsa, Friskvård, Fysisk 

aktivitet, Fysisk inaktivitet, Friskare arbetsplats, Friskvårdspolicy, 

Kompetensutveckling samt Utbildning. Vi använde www.google.com som databas när 

vi sökte via Internet. 

Sänkt sjukfrånvaro - ökad trivsel 

Folktandvården i Boden har under ett år samarbetat med Step In i ett friskvårdsprojekt. 

Målet med projektet var att stärka det friska och förebygga ohälsa. Resultatet är positivt 

                                                 
6 Kommunfullmäktige, Hälso- och friskvårdspolicy med friskvårdsregler, (Huddinge kommun, 2003) 
http://www.huddinge.se/upload/LedigaJobb/Dokument/HalsoFriPolicy.pdf s.4 

http://www.google.com/
http://www.huddinge.se/upload/LedigaJobb/Dokument/HalsoFriPolicy.pdf
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och Ulla Sundesten tandläkare och verksamhetschef för folktandvården i Boden 

fortsätter att satsa på personalens välbefinnande.7

Friskvårdssatsningen gäller alla anställda vid Folktandvården i Boden. Deltagandet är 

frivilligt och aktiviteterna utförs på fritiden. De startade 1 april, 2004  och höll på ett år.  

Vid starten erbjöds alla anställda en hälsonyckel med uppföljning. Utifrån hälsonyckeln 

diskuterades lämpliga aktiviteter som kan förbättra hälsan vilket kunde vara kost, 

motion, stresshantering mm.  

Under ett inledningsskede anordnades fysiska aktiviteter under professionell ledning en 

gång per vecka i åtta veckor. Därefter har medarbetarna fortsatt att träna på eget initiativ 

på Step in eller Nordpoolen. I samband med träningen har de anställda dessutom 

möjlighet att få massage.8

Enligt Ulla är resultaten från friskvårdprojektet så pass bra, att Folktandvården nu 

planerar för en liknande satsning över hela länet. 

Hon menar att projektet har varit värdefullt på flera sätt. Sjukfrånvaron har sjunkit, 

även om de enligt henne har en bra bit kvar till det mål de har satt upp, de vill sänka 

sjukfrånvaron med hälften. De hade även som mål att öka trivseln på jobbet, vilket de 

enligt henne lyckats bra med. Antalet medarbetare som tränar eller motionerar minst 30 

minuter per dag har kraftigt ökat enligt Ulla.  

”Redan idag har vi nytta av våra satsade pengar och det är min 
absoluta övertygelse att vi får positiva effekter även på längre 
sikt.” (s.2) 

Friskvård - Ingen garanti till minskad sjukfrånvaro 

Allt fler kommuner och landsting satsar på friskvård för att minska sjukfrånvaron. 

Hemtjänsten i Limhamn-Brunkeflo i Malmö har under tre år deltagit i ett projekt9 som 

följts av Vesa Leppänen, forskare på Arbetslivsinstitutet.  
 

”Målen med projektet var att öka hälsan och välbefinnandet hos 
personalen, minska sjukfrånvaron, öka den äldre personalens 
möjligheter att stanna kvar i arbetet, ge arbetet inom hemtjänsten 
ökad status samt förbättra möjligheten att rekrytera ny personal.” 
(s.3) 
 

 
7 Näringslivsförvaltningen, Sänkt sjukfrånvaro - Ökad trivsel (Boden: Näringslivsnytt, 2006) 
http://www.boden.se/db/web/filelib.nsf/0/9250FD4AF34ABB4AC125712B003BD994/$FILE/nln_106_k
omplett.pdf?Open s.2 
8 Pressmeddelande, Aktiv friskvård vid Folktandvården i Boden (Boden: Norrbottens läns landsting, 
2004) 
http://www.nll.se/upload/ib/lg/info/_press/pressmeddelanden%202004/Friskv%C3%A5rd%20p%C3%A5
%20folktandv%C3%A5rden%20040906.doc
9 Leppänen, Vesa Deltagarnas sjukfrånvaro under fyra år. Arbetsrapport. (Malmö: Arbetslivsinstitutet, 
2006)  
http://www.arbetslivsinstitutet.se/pdf/060418_deltagarnas_sjukfranvaro_fyra.pdf

http://www.boden.se/db/web/filelib.nsf/0/9250FD4AF34ABB4AC125712B003BD994/$FILE/nln_106_komplett.pdf?Open
http://www.boden.se/db/web/filelib.nsf/0/9250FD4AF34ABB4AC125712B003BD994/$FILE/nln_106_komplett.pdf?Open
http://www.nll.se/upload/ib/lg/info/_press/pressmeddelanden%202004/Friskv%25C3%25A5rd%20p%25C3%25A5%20folktandv%25C3%25A5rden%20040906.doc
http://www.nll.se/upload/ib/lg/info/_press/pressmeddelanden%202004/Friskv%25C3%25A5rd%20p%25C3%25A5%20folktandv%25C3%25A5rden%20040906.doc
http://www.arbetslivsinstitutet.se/pdf/060418_deltagarnas_sjukfranvaro_fyra.pdf
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Enligt Vesa var projektet i sin helhet lyckat. Folk har tränat och lärt sig vilka aktiviteter 

som fungerade. Men Vesa menar att det inte har skett någon förändring av 

sjukfrånvaron och detta kan bero på att sjukfrånvaron var ganska låg från början inom 

forskningsgruppen. 

Träningen har bidragit till en ökad medvetenhet om hälsan och flera bland personalen 

tror att friskvården ökar deras förutsättningar att arbeta kvar till 65 år.10
 

Vårdbiträden och undersköterskor inom den öppna hemtjänsten fick ägna sig åt 

friskvård tre timmar per vecka på betald arbetstid. De fick välja mellan olika aktiviteter 

som t.ex. styrketräning, promenader, stavgång eller gympa. De fick också möjlighet att 

gå på rökavvänjning eller delta i utbildningar om hur man hanterar stress.11
 

Ett misslyckande att bära med sig och ta lärdom av är hur projektet introducerades. 

Arbetsledarna fick ingen utbildning i att arbeta med friskvårdens innehåll och de 

upplevde att de inte hade några verktyg hur de skulle stötta och motivera personalen. 

De deltog heller inte själva i friskvården och fick därför ingen egen erfarenhet av 

träning.12

Trots att projektet visade på att sjukskrivningen inte minskade tack vare 

friskvårdsinsatserna, så upplevde de flesta som deltog i Projekt Plus att träning är mer 

positiv.13 Många anställda har fått en mer positiv inställning till jobbet. Flera av dem 

kan tänka sig att vara kvar inom hemtjänsten.14

Fysisk aktivitet 

Tidigare undersökningar visar att var fjärde vuxen inte rör sig alls eller mycket lite på 

fritiden och att varannan vuxen rör sig för lite. Läkarna Jon Karlsson och Erland 

Colliander uppmanar sina kollegor att skriva ut träning på recept, de menar att fysisk 

aktivitet sannolikt är en av de mest underskattade behandlingsformer för ökad hälsa. De 

tror att många skulle bli helt friska genom att ändra livsstil.15

Ett företag som har engagerat sig stort i friskvårdsarbete på arbetsplatsen är Saab 

Aerospace, Linköping (ett företag med ca 4200 anställda). De har bedrivit ett 

framgångsrikt friskvårdsarbete i mer än 30 års tid. De erbjuder sina medarbetare olika 

former av friskvårdsinsatser så som fysisk träning, kostrådgivning, stresshantering, 

 
10Leppänen, Vesa m fl. Deltagarnas erfarenheter under tre år. Arbetsrapport. (Malmö: 
Arbetslivsinstitutet, 2006) 
http://www.arbetslivsinstitutet.se/pdf/060418_deltagarnas_erfarenheter_tre.pdf s.41  
11 Leppänen, Vesa. Vägen till den avslutade modellen. Arbetsrapport. (Malmö: Arbetslivsinstitutet 2006) 
http://www.arbetslivsinstitutet.se/pdf/060418_vagen.pdf s. 9 
12 Leppänen. http://www.arbetslivsinstitutet.se/pdf/060418_vagen.pdf s.19 
13 Leppänen. http://www.arbetslivsinstitutet.se/pdf/060418_deltagarnas_erfarenheter_tre.pdf s.47 
14 Ibid s.66 
15 Angelöw, Friskare arbetsplatser s.87 

http://www.arbetslivsinstitutet.se/pdf/060418_deltagarnas_erfarenheter_tre.pdf
http://www.arbetslivsinstitutet.se/pdf/060418_vagen.pdf
http://www.arbetslivsinstitutet.se/pdf/060418_vagen.pdf
http://www.arbetslivsinstitutet.se/pdf/060418_deltagarnas_erfarenheter_tre.pdf
http://www.arbetslivsinstitutet.se/pdf/060418_deltagarnas_erfarenheter_tre.pdf
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föreläsning om rygg och nacke, ergonomiska insatser, medicinsk kontroll m.m. Stor 

tyngdpunkt har lagts vid att försöka klarlägga effekterna av friskvårdsverksamheten. 

Undersökningar som gjorts bland de anställda visar bl.a. att: Sjukfrånvaron var tre 

gånger högre bland dem som var både fysiskt inaktiva, hade dålig kondition och 

samtidigt var över- eller underviktiga. Man kunde även se att nyblivna motionärer var 

mindre trötta i jobbet, mindre stressade, trivdes bättre och kände sig mer harmoniska än 

tidigare.16

 

Vetenskapen visar tydligt att regelbunden fysisk aktivitet verkar förebyggande mot ett 

brett spektrum av sjukdomar. Dels minskar risken för belastningsskador, dels 

motverkas övervikt och därmed dess följdsjukdomar och besvär. Dvs. Risken att 

drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar minskar. Risken att få åldersdiabetes minskar 

dramatiskt. Det råder ingen tvekan om att fysisk inaktivitet är en av de viktigaste 

bakomliggande faktorerna för vuxnas och äldres sjuklighet och för tidig död i 

Sverige.17 
 

I Sverige beräknas ca 25-30 % medelålders män och 10-15 % kvinnor i motsvarande 

ålder vara helt fysiskt inaktiva. Från tonåren upp till medelåldern är 10-15 % helt 

inaktiva. Fysiskt inaktiv innebär att individen inte rör sig i yrkesarbetet, inte motionerar 

eller cyklar till arbetsplatsen, inte heller har regelbundna hobby vanor som innebär viss 

fysiskbelastning.  

Den stora gruppen ligger dock i gråzonen vilka är de som har viss fysisk aktivitet, men 

som inte motionerar tillräckligt för att det ska ha en effekt på hälsan. Forskare menar att 

hela 80 % av Sveriges vuxna befolkning över 30 år är antingen helt inaktiv eller 

otillräckligt fysiskt aktiv.18

Obligatorisk Friskvård 

Lidingö Sjukhem har startat projektet "Obligatorisk träning på arbetstid" som går ut på 

att göra träning (fysisk och mental) till en självklar arbetsuppgift. Projektet vänder sig 

till de drygt 70 anställda inom rehabområdet. Projektet kommer att pågå mellan 

20050905-20060630. 

Den obligatoriska träningen omfattar en timme per vecka mellan 14.45 och 15.45 i en 

av områdets dagverksamhetslokaler under ledning av någon av personalens 

 
16 Angelöw, Friskare arbetsplatser s.88 
17 Strandell, Annica, Redovisning och Erfarenheter. Sätt Sverige i rörelse. (Stockholm: Statens 
folkhälsoinstitution. (2002:20) http://www.fhi.se/upload/PDF/2004/rapporter/slutrapp.pdf s.8 
18 Ibid. s.9 

http://www.fhi.se/upload/PDF/2004/rapporter/slutrapp.pdf
http://www.fhi.se/upload/PDF/2004/rapporter/slutrapp.pdf
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hälsodiplomeringsrepresentanter eller chefer. Den riktar sig till fast anställd inom 

rehabområdet vilka innebär: Undersköterskor, rehabassistenter, vårdbiträden, 

sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, socioterapeut, mentalskötare, 

enhetschefer, enhetsassistent. 

Träningen består av 30 minuters fysisk träning (lätt styrka, smidighet och kondition) 

följt av 30 minuters kroppskännedom, avspänning eller Qi gong. Varje pass har en 

närvarolista som kontrolleras varje vecka av respektive enhetschef. 

Träningen är att ses som en arbetsuppgift och ska därmed utföras av all 

tillsvidareanställd personal. Undantag görs självklart vid ledighet, sjukdom eller om 

verksamheten tillfälligtvis kräver annan prioritering. Att inte delta utan giltigt skäl 

betecknas som olovlig frånvaro med därtill följande disciplinåtgärder.19

Målet med träningen är inte i första hand att minska sjukfrånvaron utan att få alla 

medarbetare att må bra och känna delaktighet och gemenskap, vilket i sin tur kan öka 

kvaliteten i arbetet.20

Fysisk inaktivitet 

Långvarig fysisk inaktivitet kan ha många negativa konsekvenser för både individ och 

samhället i stort. Detta bidrar till nedsatt fysisk arbetsförmåga, ökad allmän sjuklighet, 

ökad korttids- och långtidsfrånvaro, Förtidspensionering, för tidig död, ökad belastning 

på sjukvårdens olika delar, försämrad ekonomi för individ och samhället. Ökad 

regelbunden fysisk aktivitet ger ett större välbefinnande och ökat självförtroende samt 

god fysisk arbetsförmåga. Detta innebär ökad livskvalité och i långa loppet en bättre 

hälsa samt ett friskare längre liv.21

Kompetensutveckling                               

Satsningen på kompetensutveckling för såväl chefer som medarbetare är en viktig 

framgångsrik faktor för att skapa friskare arbetsplatser.  Det handlar om att satsa på 

olika former av lärandet samt tillåta och uppmuntra anställda att använda sin 

kompetens. Man ska se medarbetarna som en resurs och nödvändighet för 

organisationens utveckling. Kurser, konferenser, seminarier och studiecirklar är vanliga 

former av utbildning. Det handlar ofta om ett anpassningsinriktat lärande där man 

 
19 Lidingö stads personaltidning, Draken, (Bohus: Ale Tryckteam AB, 2005) 
http://www.lidingo.se/pagedownload/Lidingo+Stad+Ex/Pressrum/Draken+(personaltidning)/Draken_nr_5
_-05.pdf s.4-5 
20 Berggren, Lars, Nyinflyttad. Välkommen till hälsosamma Lidingö. (Danderyd: Tidningshuset 
Storstadspress AB, 2006:26) 
 http://www.lidingo.se/download/PDF/Nyinflyttad/Liding%F6_1-20.pdf s.13  
21 Björn, Ekblom och Johnny, Nilsson. Aktivt liv - Vetenskap & praktik. (SISU idrottsböcker AB, 2000). 
s.80 

http://www.lidingo.se/pagedownload/Lidingo+Stad+Ex/Pressrum/Draken+(personaltidning)/Draken_nr_5_-05.pdf
http://www.lidingo.se/pagedownload/Lidingo+Stad+Ex/Pressrum/Draken+(personaltidning)/Draken_nr_5_-05.pdf
http://www.lidingo.se/download/PDF/Nyinflyttad/Liding%F6_1-20.pdf
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utvecklar sina kunskaper och färdigheter för att kunna möta de behov och krav som 

ställs i det dagliga arbetet.22

På försäkringsbolaget Alecta genomfördes en studie där cheferna deltog i en kurs som 

kallades ”Människokunskap för chefer”. Kursen pågick under ett år, den omfattade 50 

timmar och var obligatorisk. Töres Theorell anser att det finns flera positiva fördelar 

med att ha en kurs under en längre tid istället för en intensiv kurs. Han menar att 

 

”Kunskap som inte stöts och blöts och sjunker in får små effekter. 

Det tar lång tid att förändra inställningen och de faktiska 

handlingsmönstren på en arbetsplats.” (s.80) 

 

Den största vinsten de fick ut av utbildningen var den ökade respekten för 

medarbetarna på företaget samt att kommunikationen mellan chefen och 

medarbetarna ökade.23  

 

Det är viktigt att alla anställda får möjlighet till kompetensutveckling inom sitt företag, 

oavsett om det handlar om kurser, annan fortutbildning eller andra utvecklings inriktade 

former. På ABB Västerås har man 400 anställda som fått gått en 2,5 dagars utbildning, 

kallad ”Medarbetarskap för alla”. Kursen handlade bl.a. om att kunna arbeta i blandade 

grupper där både tjänstemän och arbetare ingick. Detta enbart för att alla medarbetare 

skulle få en helhets perspektiv på hela företaget, inte bara den egna delen av arbetet. 

Utbildningen var en del i arbetet med den nya arbetsorganisationen som innebar att de 

anställda planerar sitt arbete i målstyrda grupper och växlar mellan arbetsuppgifterna. 

Personalchefen antydde att man behöver skapa en gemensam bild som alla kunde se 

framför sig. Metallklubbens ordförande vill lyfta fram vikten av en god kommunikation, 

och menar att det är viktigt att det finns chefer som förstår vikten av utbildning och att 

det finns ett fack som kan ha en dialog med ledningen. En av medarbetarna poängterar 

att ”ledningen lyssnar på våra synpunkter,… man blir delaktig i jobbet”.  

Ett viktigt redskap är att ha utvecklingssamtal med varje medarbetare, där man går 

igenom varje anställdas kompetensprofil och en utvecklingsplan som ska genomföras 

under året. Det är viktigt att satsa på utbildning även om tiderna skulle vara sämre.24

 
22 Angelöw, Friskare arbetsplatser s.79 
23 Ibid. s 80 
24 Ibid. s.81 
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att belysa och analysera om och på vilket sätt 

medarbetarna inom Tekniska förvaltningen Hudiksvalls kommun nyttjar de 

friskvårdsinsatser som Tekniska förvaltningen erbjuder.  

Frågeställningar 

 Hur aktiva är medarbetarna i friskvårdsaktiviteterna som Tekniska förvaltningen 

erbjuder samt finns skillnad på motionsdeltagande mellan avdelningarna? 

 Skulle medarbetarna nyttja friskvårdsaktiviteterna mer om de var på betald 

arbetstid? 

 Har medarbetarnas självskattade hälsa förändrats av friskvårdssatsningen? 

 Är det någon skillnad i det allmänna hälsotillståndet i förhållande till att man 

nyttjar friskvårdsaktiviteterna som Tekniska förvaltningen erbjuder? 

 Finns det någon skillnad eller ej mellan män och kvinnors deltagande i 

friskvårdsaktiviteterna samt har åldern någon betydelse? 

 Har gemenskapen mellan avdelningarna förändras något tack vare 

friskvårdsinsatserna Tekniska förvaltningen arbetar med? 

 Hur aktiva är Tekniska förvaltningens medarbetare på sin fritid? 

Metod   

För att genomföra denna rapport har vi använt oss av en kvantitativ metod detta med 

hjälp av en deskriptiv surveyundersökning. Med deskriptiv undersökning menas att 

man beskriver flera kännetecken hos en population eller en grupp människor.25  

Surveyundersökning kännetecknas av att den har en bred och omfattande täckning. 

Avsikten med en surveyundersökning är att skaffa information som kan analyseras för 

att få ett mönster och för att kunna göra jämförelser.26 Det finns i huvudsak tre typer av 

frågeformulär eller enkäter man kan använda i en surveyundersökning för att samla in 

data: postenkäter, självbesvarande enkäter, telefonintervjuer.27 Vi gjorde en 

postenkätsundersökning med standardiserade svar, vilket innebar att samtliga 

respondenter fick samma frågor att besvara. Med hjälp av enkätundersökningen fick vi, 

utifrån vårt syfte, den mest givande och det mest rättvisa resultatet från alla 

medarbetare inom Tekniska förvaltningen. Vi uteslöt andra arbetsmetoder p.g.a. 

tidsbrist samt att enkätundersökningen gav oss tillräckligt med information om ämnet. 
 

25 Olsson, H & Sörensen, S, Forskningsprocessen - Kvalitativa och kvantitativa perspektiv, (tredje 
upplagan Stockholm: Liber AB 2001) s.34 
26 May, Tim, Samhällsvetenskaplig forskning (Lund: Studentlitteratur, 2001), s.116 
27 Ibid, s.116 
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För att få bakgrund och information om Tekniska förvaltningens friskvård gjorde vi en 

informell kvalitativ intervju med ”Gunilla” och ”Anders” som arbetar inom Tekniska 

förvaltningen.  

Urval 

Vårt första urval gjorde vi genom att välja den förvaltning inom Hudiksvalls kommun 

som kommit längst med sina friskvårdsinsatser. Genom kontakt med facket kommunal 

fick vi information om vilken förvaltning och kontaktperson vi skulle vända oss till. 

Undersökningen gjordes på samtliga medarbetare inom Tekniska förvaltningen, en sk. 

totalundersökning.28 Populationen består av 210 respondenter. Varav 96 är kvinnor och 

114 är män. Medelåldern fördelat på avdelningarna inom tekniska förvaltningen är 

administration 47 år, avfall 58 år, fastighet 51 år, gatu- och mark 54 år, städ 49, Vatten 

och avlopp 49 år. Då vi ansåg att populationen var av klart hanterbar storlek gjordes 

inget urval.  

Etiska aspekter 

Vi har enligt den grundläggande etiska principen29 som gäller i relation till andra 

människor, förhindrat att individen på något sätt kom till skada eller vart kränkt. De har 

haft rätt till självbestämmande och alla försökspersoner har behandlats lika. Vi har inte 

haft någon personlig kontakt med någon av dem som medverkat i undersökningen. Vi 

tror att så länge vi följt de kriterier vi satt upp kommer inga etiska problem att uppstå. 

De som deltog i enkätundersökningen medverkade frivilligt och hade rätt att avbryta 

när som helst under pågående undersökning, de var och är dessutom anonyma till den 

mån att försökspersonernas identitet inte kan kopplas till enkäterna, s.k. 

avidentifiering30. Efter genomförd studie har all information vi fått tagit del av förstörts 

för att inga obehöriga kan komma åt dessa.  

Enkäten skickade vi genom enhetscheferna via internpost till varje arbetsplats vilket 

medförde att identiteten skyddas ytterligare.  

Enkäten 

Enkäten vi gjorde (bilaga 3) var i form av 23 frågor varav 5 öppna. Det fanns också 

utrymme för kommentarer i slutet av enkäten. Formuleringen av frågorna ställdes 

utifrån syftet och frågeställningen. Vi gjorde även ett följebrev (bilaga 4) till enkäten 

 
28 Ejlertsson, Göran Enkäten i praktiken, En handbok i enkätmetodik, (andra upplagan Lund: 
Studentlitteratur) s.18 
29 Olsson & Sörensen, Forskningsprocessen, s.56 
30 Ibid. s.54 
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som vi skickade till varje respondent (medarbetare). I brevet förklarades vilka vi var 

och vilket syfte vi hade med enkätundersökningen. Vi beskrev de informationskrav som 

är grundläggande vid en undersökning31, samt vilket upplägg uppsatsen hade och 

vilken metod vi använt oss av. Vi klargjorde dessutom att de som deltog på 

enkätundersökningen medverkade frivilligt och hade rätt att avbryta när som helst 

under pågående undersökning och att de dessutom var anonyma till den mån att 

försökspersonernas identitet inte kunde kopplas till enkäterna, s.k. avidentifiering32. Vi 

valde även att utesluta identifikationsnummer33 på enkäten för att skydda 

respondenterna ytterligare. 

Innan enkäterna skickades till respondenterna gjorde vi en pilot studie, detta för att få 

reda på om dem som svara på enkäten tolkade frågorna och svaren på samma sätt som 

vi.34 Vi delade in pilotstudien i två omgångar, den första gruppen bestod av 5 

respondenter i vår vänskapskrets, den andra pilotundersökningen bestod av 5 helt 

utomstående personer. Därefter mejlade vi över enkäten till en av enhetscheferna på 

Tekniska förvaltningen som hjälpte oss med att trycka upp 250 enkäter. Chefen 

skickade därefter ut enkäterna till alla medarbetare inom Tekniska förvaltningen via 

intern post. Varje enkät var bifogad med ett svarskuvert som varje respondent, efter att 

de medverkat i undersökningen, skickade tillbaka via internposten till en av 

enhetscheferna. Efter en vecka gjorde vi ett påminnelsebrev som förvaltningen hjälpte 

oss att trycka upp och skicka ut till varje medarbetare (bilaga 5). Vi visste då att vi hade 

ett bortfall på ca 100 enkäter av de 210 som skickades ut. De brister vi visste kunde 

uppstå med denna datainsamlingsmetod var av största sannolikhet bortfall, dvs. externa 

eller interna bortfall.35  

Dataanalys    

Vid sammanställning av materialet har vi att använt oss av dataprogrammet SPSS36 

v.13.0, detta för att överskådligt kunna redovisa resultatet vi fått fram. Analysfasen 

består av två moment, där den ena är en beskrivning och uträkning av värdet på det 

insamlade materialet och den andra är en beräkning av materialet där man kan avgöra 

om det ger goda skäl till att se om antagandet man testat är sann.37 Vi använde oss av 

frekvenstabeller för att få en överskådlig sammanställning av svarsfrekvensen samt 

 
31 Olsson & Sörensen, Forskningsprocessen,, s.57. 
32 Ibid. s.54. 
33 Ejlertsson, Enkäten i praktiken, En handbok i enkätmetodik, s.105 
34 Ibid. s.35 
35 Olsson & Sörensen, Forskningsprocessen, s.93  
36 SPSS, statistikdataprogram (Statistical Products and Service Solutions) 
37 Hartman, Jan (andra uppl) Vetenskapligt tänkande, Från kunskapsteori till metodteori, (Lund: 
Studentlitteratur, 2004), s.209. 
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korstabeller för att redovisa jämförelser mellan olika variabler. I uppsatsen tillämpas 

enligt praxis att p skall vara lägre än 0,05 för att påvisa signifikanta gruppskillnader. 

Resultat 

Resultatet är uppdelat i 5 rubriker med utgångspunkt från syftets frågeställning.  

Vi inleder resultatet med att redovisa hur aktiva medarbetarna är i 

friskvårdsaktiviteterna som Tekniska förvaltningen i Hudiksvalls kommun erbjuder och 

hur många timmar i veckan de medverkar, samt hur aktiva medarbetarna är på sin fritid. 

Vi analyserar även om skillnad på motionsdeltagande finns mellan avdelningarna. Vi 

tar även upp om medarbetarna skulle vara mer aktiv om friskvårdsaktiviteten skulle 

vara på betald arbetstid. Efter detta visas om medarbetarnas självskattade hälsa har 

förändrats tack vare friskvårdssatsningen och om friskvården Tekniska förvaltningen 

erbjuder har någon betydelse för det allmänna hälsotillståndet. I tredje rubriken 

redovisas ålderns betydelse i förhållande till medverkan i friskvårdssatsningen som 

Tekniska förvaltningen erbjuder. Fjärde rubriken analyseras vilken betydelse kön har 

för deltagandet i friskvårdsaktiviteterna. Slutligen redovisas om gemenskapen har 

förändrats mellan avdelningarna tackvare att friskvårdsinsatserna startade. 

Externt bortfall 

I vår enkätundersökning hade vi 80 externa bortfall av de 210 utskickade enkäterna. Vi 

hade ett bortfall på 38 % vilket är relativt stort. Orsaken till det externa bortfallet kan 

vara många. Dels kan det vara svårt att nå alla medarbetare när vissa arbetar ”ute på 

fält”. Det kan även bero på att de av någon anledning inte har arbetat under den tiden 

enkäten fanns på arbetsplatsen. I Tabell 1 nedan kan vi se fördelningen mellan män och 

kvinnor som deltog i undersökningen. Av de 114 män som arbetar på Tekniska 

förvaltningen deltog 52 % i undersökningen, medan 65 % av kvinnorna deltog.  
Tabell 1 Frekvenstabell. Könsfördelningen av medarbetarna i undersökningen 

N=130 Svarsfrekvens Procent % 

Kvinna 71 55 Kön 
Man 59 45 

 

Internt bortfall 

Av de totalt 130 besvarade enkäterna fick vi ett internt bortfall på 14 % (se tabell 1 

nedan) av de variabler vi har sammanställt i resultatet. Frågan om friskvårdsinsatserna 

lett till att de motionerar mer, mindre eller lika mycket som tidigare har fått störst 

bortfall. Frågan var svårförståelig vilket kan ha lett till det höga bortfallet. 
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Tabell 2 Bortfallsanalys. Interna bortfall i enkäterna 

Bortfall 
 Variabler N Antal Procent % 
(Fr:2) Åldergrupp   127 3 2,3 
(Fr:5) Allmänna Hälsotillståndet 129 1 0,8 
(Fr:8) Motion, utbild, föreläsn, stucir genom Tekniska 
förvaltningen 129 1 0,8 

(Fr.11) Antal timmar motionsaktivitet genom Tekniska 
förvaltningen 127 3 2,3 

(Fr:12) Friskvårdsinsatserna lett till motion 123 7 5,4 
(Fr:13) Betald friskvård 129 1 0,8 
(Fr:14) Allmänna hälsotillståndet förändrats pga deltagandet 129 1 0,8 
(Fr:16) Sammanhållning förändrats 129 1 0,8 
Totalt bortfall 18 14 

Friskvårdsdeltagande i Tekniska förvaltningen 

I tabell 3 nedan redovisas resultatet på frågan om medarbetarna på Tekniska 

förvaltningen deltar i någon av det friskvårdsaktiviteter som Tekniska förvaltningen 

erbjuder. Aktiviteten kan vara t.ex. motion, föreläsning, studiecirklar, utbildningar. 

Resultatet visar på samtliga medarbetare inom Tekniska förvaltningen.  
Tabell 3 Frekvenstabell. Medarbetarnas deltagande i friskvårdsaktiviteter 
N=130 Svarsfrekvens Procent % 

Ja 70 54 Deltar du i någon friskvårdsaktivitet 

inom Tekniska förvaltningen? Nej 60 46 

 

I vår sammanställning av svarsfrekvensen gällande friskvårdsaktiviteter som Tekniska 

förvaltningen erbjuder få vi fram följande:  

70 av de 130 medarbetarna som medverkat i enkätundersökningen deltar i någon form 

av friskvårdsaktivitet Tekniska förvaltningen erbjuder. På frågan om medarbetarna 

medverkar i någon friskvårdsaktivitet förutom motion, t.ex. föreläsning, studiecirklar 

eller utbildning, svarade totalt 18 av de 129 medarbetarna (14 %) som besvarat frågan, 

att de medverkar i en eller flera av dessa aktiviteter. 

 

Enligt tabell 4 nedan svarade 129 medarbetare på frågan om de deltagit i någon 

motionsaktivitet som Tekniska förvaltningen erbjuder, t ex body Pump, badminton, 

simning, promenad, innebandy etc. Av dessa 129 medarbetare deltar 53 av dem i någon 

av dessa aktiviteter. Av de 76 medarbetare som inte deltar i någon motionsaktivitet som 

erbjuds inom Tekniska förvaltningen deltar 46 av dessa på fritiden.  
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Tabell 4 Korstabell Medarbetarnas deltagande i motionsaktiviteter på Tekniska förvaltningen/fritiden 
Deltar du i TF 
motionsaktivitet? 

N=129  Deltar ej (%) Motion (%) Total (%) 

Motion Antal 46 (60,5) 48 (91) 94 (73) 
Motion på 
fritiden? 

Deltar ej Antal 30 (39,5) 5 (9) 35 (27) 

Total Antal 76 (100) 53 (100) 129 (100) 

 
48, av de 53 medarbetare som deltar i någon av motionsaktiviteter som Tekniska 

förvaltningen erbjuder är även aktiva på fritiden. 

30 av de 129 medarbetarna som deltog i undersökningen, deltar varken på fritiden eller 

genom Tekniska förvaltningen i någon motionsaktivitetsaktivitet (se tabell 3). 

Sammanfattningsvis innebär det att de som är aktiva inom Tekniska förvaltningen är 

även de som är aktiva på fritiden. Skillnaden är statistiskt säkerhetsställt (p =0,001). 

 

På frågan om Tekniska förvaltningens friskvårdsinsatser lett till att medarbetarna 

motionerar mer anser 29 av de 123 besvarande, (24 %) att de tränar mer nu än tidigare. 

 

Resultatet på frågan om hur många timmar i veckan medarbetarna är aktiva i någon 

form av motion som Tekniska förvaltningen erbjuder, har 45 av dem (35 %) svarat att 

de medverkar 1 – 2 tim/veckan. Endast en av medarbetarna (1 %) har svarat att han/hon 

deltar 4 timmar i veckan (se figur 1). 

Deltar ej
4 h -
3 h
2 h
1 h

25 %

60 %

10 %

4 %
1 %

 
Figur 1 Cirkeldiagram. Antal tim motionsaktivitet inom Tekniska förvaltningen 

 

I fördelningen hur motionsaktiva medarbetarna är mellan avdelningarna kan vi se i 

tabell 5, att administration, gatu- och mark och fastighet är de som är mest aktiva av de 

totalt 53 som besvarade frågan att de deltar i någon motionsaktivitet som Tekniska 

förvaltningen erbjuder. Alltså 33, (62 %) av de sammanlagt 53 medarbetare som är 
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motionsaktiva arbetar inom dessa avdelningar. Skillnaden är statistiskt säkerhetsställt (p 

=0,001).  
Tabell 5 Korstabell Motionsaktivitet fördelat mellan avdelningarna 

Deltar du i TF 
motionsaktivitet?  

N=129 Deltar ej (%) Motion (%) Total (%) 

Administration Antal 1 (1,3) 6 (11,3) 7 (5,4) 

Avfall Antal 5 (6,6) 3 (5,7) 8 (6,2) 

Fastighet Antal 12 (15,8) 12 (22,6) 24 (18,6) 

Gatu- och mark Antal 6 (7,9) 15 (28,3) 21 (16,3) 

Städ Antal 41 (53,9) 13 (24,5) 54 (41,9) 

Avdelning 

Vatten- och 
avlopp Antal 11 (14,5) 4 (7,5) 15 (11,6) 

Total Antal 76 (100) 53 (100) 129 (100) 

 

Medarbetarna svarade på frågan om de skulle vara mer aktiva om friskvårdsaktiviteten 

skulle vara på betald arbetstid. De svarade enligt följande: 63 av de 129 medarbetarna 

(49 %) som svarat på frågan, menar att de skulle vara mer aktiva om 

friskvårdsaktiviteterna var på betald arbetstid. 28 medarbetare (22 %) vet inte om de 

skulle vara mer aktiva. Medan 38 (29 %) av medarbetarna inte tror att de skulle vara 

mer aktiva om friskvårdsaktiviteterna var på betald arbetstid. Några medarbetare skrev 

enligt följande:  

”Motion på arbetstid, då skulle jag vara med” 
 
"...Efter arb. finns det inte så mycket ork kvar. En önskan är därför att 
motionsaktiv. var på arbetstiden så att det blev av. Man sporrar 
varandra att deltaga.” 
 
”....Hoppas vi får en timme i veckan på arbetstid.” 
 

Motionsdeltagandet på fritiden 

På fritid deltar sammanlagt 72 % av hela populationen i någon form av 

motionsaktivitet. Enligt tabell 6 nedan kan man utläsa att det är 94 av de 130 

medarbetare som deltagit i undersökningen.  
Tabell 6 Frekvenstabell Medarbetarnas motionsaktivitet på fritiden 

 N=130 Svarsfrekvens Procent % 
Motion 94 72 

Deltar ej 36 28 
Motion på 
fritiden? 

Total 130 100,0 
 
I figur 2 nedan kan man se att 42 av 130 medarbetare (32 %) är motionsaktiva 1 – 2 

timmar/veckan på fritiden. 52 av dem (40 %) har svarat att de är motionsaktiva 3 – 4 

timmar/veckan.  



  

 20

Deltar ej
4 h -
3 h
2 h
1 h

28 %

11 %

21 %

18,5 %21,5 %

 
Figur 2 Cirkeldiagram. Antal tim motionsaktivitet på fritiden 

 
I tabell 7 nedan kan man tolka att av de 71 kvinnor som deltog i undersökningen deltar 

53 av dem i någon form av motionsaktivitet på fritiden. 25 av de 53 kvinnorna deltar 

även i Tekniska förvaltningens motionsaktiviteter. Det är endast 2 kvinnor som inte är 

aktiv på fritiden, men som deltar i motionsaktiviteter som Tekniska förvaltningen 

erbjuder. Av de 59 män som deltog i undersökningen deltar 41 av dem i någon sorts 

motionsaktivitet på fritiden. 23 av de 41 männen deltar även i motionsaktiviteter som 

Tekniska förvaltningen erbjuder. Det är endast 3 män som inte är aktiva på fritiden, men 

som deltar i Tekniska förvaltningens motionsaktiviteter (se tabell 8). 
Tabell 7 Korstabell. Antal kvinnor som är motionsaktiva inom förvaltningen och på fritiden 

Deltar du i TF 
motionsaktivitet? 

 N=71 Deltar ej (%) Motion (%) Total (%) 
Motion Antal 28 (53) 25 (47) 53 (100) Motion på 

fritiden? Deltar ej Antal 16 (89) 2 (11) 18 (100) 
Total Antal 44 (62) 27 (38) 71 (100) 

 
Tabell 8 Korstabell. Antal män som är motionsaktiva inom förvaltningen och på fritiden  

Deltar du i TF 
motionsaktivitet? 

N=58 Deltar ej (%) Motion (%) Total (%) 
Motion Antal 18 (44) 23 (56) 41 (100) Motion på 

fritiden? Deltar ej Antal 14 (82) 3 (18) 17 (100) 
Total Antal 32 (55) 26 (45) 58 (100) 

 

Självskattat hälsotillstånd  

Medarbetarna på Tekniska förvaltningen skattar i stort sitt allmänna hälsotillstånd som 

bra. 27 av medarbetarna mår enligt undersökningen varken bra eller dåligt. Endast en 

av medarbetarna mår ganska dåligt. Majoriteten, 78 % mår mycket bra eller ganska br 

(se tabell 9). 
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    Tabell 9 Frekvenstabell. Allmänna hälsotillståndet hos medarbetarna    

 N=129 Svarsfrekvens Procent % 
Mycket bra 29 22,5 
Ganska bra 72 55,8 
Varken bra eller dåligt 27 20,9 
Ganska dåligt 1 0,8 

Allmänna 
hälsostillståndet 

Total 129 100,0 
    

 
De medarbetare som medverkar i friskvårdsaktiviteter som Tekniska förvaltningen 

erbjuder mår till största sannolikhet bättre än de som inte medverkar (se tabell 10). 

Skillnaden är statistiskt säkerhetsställt (p =0,006).  
            Tabell 10 Korstabell medarbetarnas allmänna hälsotillstånd i förhållande till friskvårdsakt. 

Medverkar du i 
friskvårdsaktiviteter 
inom Tekniska 
förvaltningen? 

N=129  Ja Nej Total 
Antal 23 6 29 Mycket 

bra % inom Hälsotillstånd 79,3% 20,7% 100,0% 
Antal 32 40 72 Ganska 

bra % inom Hälsotillstånd 44,4% 55,6% 100,0% 
Antal 14 14 28 

Allmänna 
hälsotillstånd 

Varken 
bra eller 
dåligt % inom Hälsotillstånd 50,0% 50,0% 100,0% 

Antal 69 60 129 Total 
% inom Hälsotillstånd 53,5% 46,5% 100,0% 

 

På frågan om medarbetarnas allmänna hälsotillstånd har förändrats något genom 

deltagandet i Tekniska förvaltningens friskvårdsarbete, svarade 45 av de 129 (35 %) 

som medverkade i undersökningen att det allmänna hälsotillståndet har förändrats på 

något sätt sen de startade med friskvårdsaktiviteterna.  

Den öppna frågan om på vilket sätt det allmänna hälsotillståndet har förändrats var ett 

återkommande svar att man slipper rygg- och nackproblem eller blir smärtfri tack vare 

friskvård. Många poängterar vikten av att de blir starkare och får mindre ont efter att de 

börjat med body pump. Några av medarbetarna känner att de har mindre ont i leder och 

de känner sig piggare. En av medarbetarna inom Tekniska förvaltningen menar att 

förändringen kan bero på följande: 

”Eftersom jag deltagit i utbildning och föreläsning väcker det många 
positiva tankar om mig själv och andra. Utbildning behövs inom alla 
områden... Dom som gett mest är kurser i etik moral, kundbemötande 
etc.” 
 

Skillnad i friskvårdsdeltagande mellan åldrarna 

Nyttjande av friskvårdsaktiviteter uppdelat i åldersgrupper uppvisar ingen statistisk 

säkerställd skillnad då man studerar friskvårdsatsningen (p=0,327). Vi kan i tabellen 11 
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nedan utläsa att medarbetare mellan -29 år till 39 år är de som nyttjar 

friskvårdsaktiviteterna som Tekniska förvaltningen erbjuder mest, men det finns ingen 

statistisk signifikant skillnad det beror snarare på slumpen. 
    Tabell 11 Korstabell. Friskvårdsaktivitet fördelat på åldergrupp 

Medverkar du i 
friskvårdsaktiviteter inom 
Tekniska förvaltningen? 

 N=127 Ja (%) Nej (%) Total (%) 

- 29 år Antal 6 (86) 1 (14) 7 (100,0) 

30 - 39 år Antal 13 (65) 7 (35) 20 (100,0) 

40 - 49 år Antal 19 (53) 17 (47) 36 (100,0) 

50 - 59 år Antal 19 (49)  20 (51) 39 (100,0) 

Åldersintervall 

60 - år Antal 12 (48) 13 (52) 25 (100,0) 

Total Antal 69 (54) 58 (46) 127 (100,0) 

   

Skillnad i friskvårdsdeltagande mellan män och kvinnor    

I tabell 12 nedan kan man utläsa att av totalt 71 kvinnor som medverkat i 

undersökningen deltar nästan 41 av dem i någon friskvårdsaktivitet som Tekniska 

förvaltningen erbjuder. Av de 59 män som medverkat i undersökningen så deltar 29 av 

dem i någon aktivitet. 
Tabell 12 Korstabell. Medarbetarnas friskvårdsdeltagande i förhållande till kön. 

Kön 
 N=130 Kvinna (%) Man (%) 

Ja Antal 41 (58) 29 (49) Medverkar du i 
friskvårdsaktiviteter inom 
Tekniska förvaltningen? Nej Antal 30 (42) 30 (51) 

Total Antal 71 (100) 59 (100) 

   
 

Sammanfattningsvis kan vi redovisa att 58 av de 59 män som besvarade frågan om de 

deltar i någon motionsaktivitet som Tekniska förvaltningen erbjuder svarade 26 av dem 

(45 %) att de deltar i någon motionsaktivitet.  

Av de 71 kvinnor som medverkade i undersökningen deltog 27 av dem (38 %) i någon 

form av motionsaktivitet som Tekniska förvaltningen erbjuder (se figur 3). Det finns 

ingen statistisk signifikant skillnad (p=0,475) mellan män och kvinnor som deltar i 

någon motionsaktivitet, utan det kan snarare bero på slumpen. Tendensen är att män 

nyttjar motionsaktiviteterna mer än kvinnor.  
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Figur 3 Stapeldiagram. Deltagandet i motionsaktivitet fördelat mellan kön 

 

Sammanhållning  

Vi frågade medarbetarna om sammanhållningen förändrats något mellan avdelningarna 

tack vare friskvårdsinsatserna Tekniska förvaltningen arbetar med. 55 av de 129 

medarbetarna (43 %) som besvarat frågan tycker att sammanhållningen på ett eller 

annat sätt har förändrats. 44 medarbetare (34 %) har svarat att de inte visste om den 

förändrats något (se tabell 13). 
     Tabell 13 Frekvenstabell attityden kring sammanhållningen 

N=129  Svarsfrekvens Procent % 
Ja, mycket 10 7,8 
Ja, till viss del 45 34,9 
Nej, inte speciellt 24 18,6 
Nej, inte alls 6 4,7 
Vet ej 44 34,1 

Har 
sammanhållningen 
förändrats? 

Total 129 100,0 
   
 
I den öppna frågan på vilket sätt de tycker att sammanhållningen har förändrats svarar 

majoriteten att de ökar gemenskapen och förståelse mellan avdelningarna samt att de 

får, umgås och pratar under mer avslappnade former. Ett urval av de medarbetare som 

svarat på den öppna frågan redovisar vi i citat enligt följande:  

 
”Gemenskap och samhörighet stärks när olika avdelningar blandas 
till en gemensam aktivitet. Vi har fått en viktig gemensam 
samtalspunkt.” 

 

”....Framförallt friskvårdsdagarna/samvarodagarna när vi får träffa 
andra medarbetare...” 
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Resultatsammanfattning 

Vi kommer nedan att sammanfatta resultatet utifrån våra frågeställningar som lyder: 
 

 Hur aktiva är medarbetarna i friskvårdsaktiviteterna som Tekniska förvaltningen 

erbjuder samt finns skillnad på motionsdeltagande mellan avdelningarna? 

 Skulle medarbetarna nyttja friskvårdsaktiviteterna mer om de var på betald 

arbetstid? 

 Har medarbetarnas självskattade hälsa förändrats av friskvårdssatsningen samt 

är det någon skillnad i det allmänna hälsotillståndet i förhållande till att man 

nyttjar friskvårdsaktiviteterna som Tekniska förvaltningen erbjuder? 

 Finns det någon skillnad mellan män och kvinnors deltagande i 

friskvårdsaktiviteterna samt har åldern någon betydelse? 

 Har gemenskapen mellan avdelningarna förändras något tack vare 

friskvårdsinsatserna Tekniska förvaltningen arbetar med? 

 Hur aktiva är Tekniska förvaltningens medarbetare på sin fritid? 

 

130 av de sammanlagt 210 medarbetarna på Tekniska förvaltningen Hudiksvalls 

kommun deltog i enkätundersökningen om friskvårdssatsningen Tekniska förvaltningen 

arbetar med. 54 % av medarbetare som deltog i undersökningen medverkade i någon av 

friskvårdsaktiviteter som Tekniska förvaltningen erbjuder som kan vara tex. motion, 

föreläsning, studiecirklar och utbildning. 14 % av medarbetarna svarade att de deltar i 

någon av Tekniska förvaltningens friskvårdsaktiviteter frånsett motion. 41 % av 

medarbetarna deltar i någon av de motionsaktiviteter som Tekniska förvaltningen 

erbjuder.  

35 % av medarbetarna svarade att de är aktiva 1-2 tim/veckan i någon motionsaktivitet 

som Tekniska förvaltningen erbjuder. 5 % av medarbetarna är aktiva 3-4 timmar i 

veckan i någon av de motionsaktiviteter som Tekniska förvaltningen erbjuder. 

De medarbetare som är mest aktiva inom Tekniska förvaltningen Hudiksvalls kommun 

är de som arbetar på administrationen, gatu- och mark samt fastighet. 62 % av de 53 

aktiva medarbetare som nyttjar motionsaktiviteterna som Tekniska förvaltningen 

erbjuder arbetar inom någon av dessa avdelningar. Skillnaden är statistiskt 

säkerhetsställd (p=0, 001). 

 

Av de 71 kvinnor som deltog i undersökningen deltar 75 % av dem i någon form av 

motionsaktivitet på fritiden. 25 av dessa 53 (47 %) kvinnor deltar både inom Tekniska 

förvaltningens motionsaktiviteter och på fritiden. 
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Av de 59 män som deltog i undersökningen deltar 71 % av dem i någon sorts 

motionsaktivitet på fritiden. 23 av de 41 (56 %) männen deltar även i motionsaktiviteter 

som Tekniska förvaltningen erbjuder.  

 

49 % av medarbetarna skulle vara mer aktiva om friskvårdsaktiviteterna skulle vara på 

betald arbetstid. 22 % av medarbetarna vet inte om de skulle vara mer aktiva. 

 

Hela 78 % av medarbetarna skattar sitt allmänna hälsotillstånd som bra. De medarbetare 

som medverkar i friskvårdsaktiviteter som Tekniska förvaltningen erbjuder mår till 

största sannolikhet bättre än de som inte medverkar. Skillnaden är statistiskt 

säkerhetsställd (p=0,006). 35 % av hela populationen menar att det allmänna 

hälsotillståndet har förändrats på något sätt sen Tekniska förvaltningen startade med 

friskvårdsaktiviteterna.  

 

Nyttjande av friskvårdsaktiviteter uppdelat i åldersgrupper uppvisar ingen statistisk 

säkerställd skillnad då man studerar friskvårdssatsningen (p=0, 327). 

 

58 % av de 71 besvarande kvinnor deltar i någon friskvårdsaktivitet Tekniska 

förvaltningen erbjuder. Medan 49 % av de besvarande 59 männen som medverkade i 

undersökningen deltar i någon friskvårdsaktivitet som Tekniska förvaltningen erbjuder. 

45 % av de 59 besvarade männen deltar i någon motionsaktivitet som Tekniska 

förvaltningen erbjuder. 38 % av de besvarande 71 kvinnorna deltar i någon form av 

motionsaktivitet. Det finns ingen statistisk signifikant skillnad, utan det beror snarare på 

slumpen (p= 0,475).  

 

43 % av de 129 medarbetarna svarade att sammanhållningen mellan avdelningarna har 

förändrats på ett eller annat sätt tack vare de friskvårdsinsatser Tekniska förvaltningen 

arbetar med.  

Diskussion 

Metoddiskussion  

Valet av metod var för oss enkelt, då undersökningen gick ut på att få ett brett och 

omfattande underlag till uppsatsen så använde vi oss av en deskriptiv 

surveyundersökning. Med hjälp av standardiserade frågor i en postenkät gjorde vi en 
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totalundersökning38 av samtliga medarbetare inom Tekniska förvaltningen Hudiksvalls 

kommun. Detta gjorde vi för att kunna belysa medarbetarnas medverkan i 

friskvårdssatsning som Tekniska förvaltningen erbjuder. Vi hade ett externt bortfall på 

38 % vilket är relativt stort, men vi tror att svarsfrekvensen är tillräcklig för att göra en 

rättvis analys och att det externa bortfallet inte påverkat resultatet allt för mycket. 

Eftersom vi inte hade något identifikationsnummer39 på enkäterna kunde vi inte 

avpricka de medarbetare som redan svarat på enkäten, detta medförde att alla 

medarbetare fick en påminnelse. Vi tror att svarsfrekvensen kunde ha ökat och därmed 

minskat det externa bortfallet om vi hade möjlighet att skicka påminnelsen direkt till 

dem som inte hade svarat efter den första veckan.40 Eftersom vi inte hade någon 

kunskap om hur många medarbetare som arbetar på varje avdelning kunde vi heller inte 

identifiera om det var en specifik avdelning som hade de flesta bortfall.  

Orsaken till det externa bortfallet kan vara många. Dels kan det vara svårt att nå alla 

medarbetare då många arbetar ”ute på fält”. Det kan även bero på att de av någon 

anledning inte har arbetat under den tiden enkäten fanns på arbetsplatsen, men 

naturligtvis kan det även vara att de av någon anledning inte vill medverka i 

undersökningen. Vår undersökning sträckte sig över påskhelgen och vi tror att det kan 

ha påverkat svarsfrekvensen. Vi skickade ut en påminnelse en vecka före det slutgiltiga 

inlämningsdatumet och det resulterade i att vi fick in ytterligare svar.  

Vi anser att fördelningen mellan könen i vår undersökning var statistisk mätbar när 

kvinnorna i förhållande till män var 10 % fler, vilket vi inte tror påverkat det resultat vi 

fått fram. Vi vill ändå poängtera att vi har med det externa bortfallet i våra tankar i 

resultatdiskussionen.   

 

Vi hade några få interna bortfall, men i fråga 12 i enkäten hade vi ett bortfall på 5,4 % 

vilket vi tror kan bero på att frågan var svårbegriplig och fel formulerad. Vi skulle 

istället ha formulerat frågan och svarsalternativen på ett tydligare sätt. Validiteten på 

denna fråga blir alltså låg.41

Vi tror inte detta har påverkat resultatet något, utan vi tror att de som inte svarade på 

frågan är de som inte deltar i friskvårdssatsningen eller de som inte tror att de lett till att 

de motionerar mer. Det är endast 24 % som anser att de motionerar mer nu än tidigare 

och vi tror att den andelen inte skulle ha förändrats något trots om vi skulle formulera 

om frågan. 

 
38 Ejlertsson Enkäten i praktiken, En handbok i enkätmetodik, s.18 
39 Ibid. s.33 
40 Ibid. s.26 
41 Ibid. s.101 
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På frågan om det allmänna hälsotillståndet har förändrats något genom deltagandet i 

Tekniska förvaltningens friskvårdsarbete svarade 80/130 medarbetare på frågan. 

Problemet här är att endast 70 medarbetar svarade att de deltar i någon 

friskvårdsaktivitet. Detta leder till att det är svårt för oss att dra några generella 

slutsatser att friskvårdsarbetet inom Tekniska förvaltningen leder till att det allmänna 

hälsotillståndet förändras. Vi väljer ändå att presentera frågan i resultatet då det är 

många av medarbetarna som svarat på den tillhörande öppna frågan. 

De övriga interna bortfallen är så pass få att de enligt oss inte borde ha påverkat 

resultatet något.  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att belysa och analysera om och på vilket sätt 

medarbetarna inom Tekniska förvaltningen Hudiksvalls kommun nyttjar de 

friskvårdsinsatserna som Tekniska förvaltningen erbjuder. Vetenskapen visar tydligt att 

regelbunden fysisk aktivitet verkar förebyggande mot ett brett spektrum av sjukdomar. 

Dels minskar risken för belastningsskador, dels motverkas övervikt och därmed dess 

följdsjukdomar och besvär.42

De tendenser vi kunde se i vårt resultat var att strax över hälften av medarbetarna deltog 

i någon form av friskvårdsaktivitet som Tekniska förvaltningen erbjuder. 

Friskvårdaktiviteter exklusive motion var det endast ett fåtal medarbetare (14 %) som 

nyttjade. Detta tror vi beror på att det endast är några få utbildningar, föreläsningar etc. 

per år. Vi tycker att det är viktigt att alla anställda får möjlighet till kompetens 

utveckling inom sitt företag, oavsett om det handlar om kurser, annan fortutbildning 

eller andra utvecklings inriktade former. Vi tror att det är en viktig del i arbetet att få 

kunskap och lärdom om den allmänna hälsan och på vilket sätt kroppen påverkas om 

man är fysisk inaktiv. Betydelsen av att ha ett utvecklande arbete framhålls i 

Arbetsmiljölagens 1 § vilket innebär att förebygga ohälsa samt olycksfall i arbetet, men 

även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.43

Ett viktigt element för individens stimulans och vidareutveckling, är att få tillgång till 

kontinuerlig fort- och vidareutveckling i sitt arbete. När ”arbetsjaget” växer förändras 

även ”privatjaget ”som leder till ökad arbetsglädje samt ökat självförtroende i såväl 

yrkesliv som privatliv.44

 

 
42 Strandell, Redovisning och Erfarenheter. http://www.fhi.se/upload/PDF/2004/rapporter/slutrapp.pdf s.8 
43 Gullberg, Hans m.fl. Arbetsmiljölagen- kommentarer och författningar (trettonde upplagan Solna: 
Nordstedt Juridik AB, 2004) s.43 
44 Angelöw, Friskare arbetsplatser s.84  

http://www.fhi.se/upload/PDF/2004/rapporter/slutrapp.pdf
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41 % av medarbetarna deltog i någon av de motionsaktiviteter som Tekniska 

förvaltningen erbjuder. Vilket vi anser är ett relativt bra resultat. Några av de 

medarbetare på Tekniska förvaltningen som medverkade på undersökningen säger att 

det är svårt för dem att delta i de aktiviteter som utförs efter arbetstid, detta kan bero på 

att de bor på annan ort eller för att de inte orkar delta efter arbetstid. En önskan från 

några av medarbetarna var att motionsaktiviteterna utfördes på betald arbetstid så att 

det blir av.  En av medarbetarna poängterade: ”Tekniskas motionsaktiviteter finns i 

Hudik jag arbeter på annan ort. Ska man deltaga i något och arbetar heltid går det 

bort för mycket i restid...” 

Detta visade sig även i resultatet, där 49 % tror att de skulle vara mer aktiva om 

friskvårdsaktiviteterna utfördes på betald arbetstid och endast 29 % menade att de inte 

skulle vara mer aktiva. Hela 72 % av alla medarbetare deltog i någon form av 

motionsaktivitet på fritiden, vilket vi tror kan resultera i att det är många som inte deltar 

i de motionsaktiviteter som Tekniska förvaltningen erbjuder. Detta tror vi beror på att 

man anser att fritidsmotionen är tillräcklig, eller att motionstiden som Tekniska 

förvaltningen erbjuder inte passar. Trots allt är det många av medarbetarna som deltar i 

någon motionsaktivitet både på fritiden och genom Tekniska förvaltningen, vilket vi 

tycker är mycket bra, men för att locka med de 39,5 % av medarbetarna som inte deltar 

alls i någon motionsaktivitet tror vi att man bör ha friskvård som en del i arbetet. 

Allt fler kommuner och landsting satsar på friskvård för att minska sjukfrånvaron. 

Hemtjänsten i Limhamn-Brunkeflo i Malmö har under tre år deltagit i ett projekt45 vars 

målsättning framförallt var att öka hälsan och välbefinnandet hos personalen, minska 

sjukfrånvaron, öka den äldre personalens möjligheter att stanna kvar i arbetet. 

Projektet i sin helhet var lyckat. Folk har tränat och lärt sig vilka aktiviteter som 

fungerar. Träningen har bidragit till en ökad medvetenhet om hälsan och flera bland 

personalen tror att friskvården ökar deras förutsättningar att arbeta kvar till 65 år.46

Vi tror att om man har friskvård på betald arbetstid, så kommer fler av medarbetarna att 

delta, dels för att man i grupp kan påverka varandra och för att det då finns en avsatt tid 

som inte påverkar den oftast så korta och dyrbara samvarotid man har tillsammans med 

sin familj. Om arbetsgivaren är rädd för att effektiviteten och ekonomin påverkas för 

mycket på arbetsplatsen om några av medarbetarna inte deltar, utan utnyttjar 

friskvårdstid till annat, kan man göra som Lidingö Sjukhem där friskvårdsaktiviteter är 

 
45 Leppänen, Vesa Deltagarnas sjukfrånvaro under fyra år. 
http://www.arbetslivsinstitutet.se/pdf/060418_deltagarnas_sjukfranvaro_fyra.pdf  
46Leppänen, Deltagarnas erfarenheter under tre år. Arbetsrapport. 
http://www.arbetslivsinstitutet.se/pdf/060418_deltagarnas_erfarenheter_tre.pdf s.41  

http://www.arbetslivsinstitutet.se/pdf/060418_deltagarnas_sjukfranvaro_fyra.pdf
http://www.arbetslivsinstitutet.se/pdf/060418_deltagarnas_erfarenheter_tre.pdf
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obligatorisk vilket går ut på att göra träning (fysisk och mental) till en självklar 

arbetsuppgift.  

Att några av avdelningarna på Tekniska förvaltningen är mer aktiva än andra tror vi 

beror på att det är övervägande män som arbetar inom dessa avdelningar. Tendensen var 

att männen nyttjade de motionsaktiviteter som Tekniska förvaltningen erbjuder mer.  

74 % av kvinnorna som medverkade i undersökningen deltog i någon form av 

motionsaktivitet på fritiden, varav ca hälften även tränade inom Tekniska förvaltningen. 

69 % av männen som medverkade i undersökningen deltog i någon sorts 

motionsaktivitet på fritiden. Varav drygt hälften även deltog i de motionsaktiviteter som 

Tekniska förvaltningen erbjuder. Vilket innebar att det var övervägande kvinnor som 

tränar på fritiden. 

I Sverige beräknas ca 25-30 % medelålders män och 10-15 % kvinnor i motsvarande 

ålder vara helt fysiskt inaktiva. Från tonåren upp till medelåldern är 10-15 % helt 

inaktiva. Den stora grupp som ligger i gråzonen är de som har viss fysisk aktivitet, men 

som inte motionerar tillräckligt för att det ska ha en effekt på hälsan. Forskare menar att 

hela 80 % av Sveriges vuxna befolkning över 30 år är antingen helt inaktiv eller 

otillräckligt fysiskt aktiv.47  

På Tekniska förvaltningen är de som var mest aktiva inom någon form av 

friskvårdsaktiviteter mellan 18-39 år, men vi kunde inte fastställa att det var någon 

speciell åldersgrupp som var mer motionsaktiva än någon annan. 

Majoriteten, 78 % av medarbetarna inom Tekniska förvaltningen anser sig må relativt 

bra. De medarbetare som medverkade i någon friskvårdsaktivitet inom Tekniska 

förvaltningen mådde i största sannolikhet bättre än de som inte medverkade alls. Vi tror 

att med ökad regelbunden fysisk aktivitet kan ge ett större välbefinnande och ökat 

självförtroende samt god fysisk arbetsförmåga vilket även kan innebära ökad livskvalité 

och i långa loppet en bättre hälsa samt ett friskare längre liv. Vi tror att arbetsgivare i 

längden tjänar på att satsa på förebyggande åtgärder i stället för att lägga all fokus på 

efterbyggande.  

35 % av dem som medverkade i undersökningen svarade att det allmänna 

hälsotillståndet har förändrats på något sätt. Ett återkommande svar på den tillhörande 

öppna frågan, om på vilket sätt medarbetarnas allmänna hälsotillstånd har förändrats, 

var att de slipper rygg- och nackproblem eller blir smärtfri tack vare friskvården. 

Många poängterade vikten av att de blir starkare och får mindre ont efter att de börjat 

motionera. Några av medarbetarna kände att de har mindre värk i leder och de känner 

 
47 Leppänen, Deltagarnas erfarenheter under tre år. Arbetsrapport. 
http://www.arbetslivsinstitutet.se/pdf/060418_deltagarnas_erfarenheter_tre.pdf s.9 

http://www.arbetslivsinstitutet.se/pdf/060418_deltagarnas_erfarenheter_tre.pdf
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sig piggare. En av medarbetarna inom Tekniska förvaltningen menade att förändringen 

innebar att det allmänna resonemanget omkring friskvårdsarbete gör att man tänker mer 

på sig själv och sin egen situation. Att lära känna sin kropp och förstå vilka gränser 

man har tror vi är en viktig del i friskvårdsarbetet, man har då lättare att bryta när 

kroppen säger ifrån.   

Tekniska förvaltningens medarbetare har många tunga moment i sina arbetsuppgifter 

och för att förebygga sjukskrivningar samt ohälsa krävs att friskvårdsinsatserna nyttjas. 

Vi tycker att Tekniska förvaltningen har kommit långt i sitt friskvårdsarbete och att de 

nu måste ”lägga i en högre växel” för att få fler medarbetare att medverka i 

friskvårdsaktiviteterna som de erbjuder.   

43 % av medarbetarna svarade att sammanhållningen mellan avdelningarna har 

förändrats på ett eller annat sätt tack vare de friskvårdsinsatser Tekniska förvaltningen 

arbetar med. Några av medarbetare beskrev att det får bättre känsla för varandra även 

om de arbetar på skilda avdelningar och att de bättre förstår andras problem. Någon 

menade att de träffades genom aktiviteter som inte gäller jobbet och att de har roligt 

samtidigt som de motionerar. 

 

Folktandvården i Boden har i samarbete med Step In deltagit i ett friskvårdsprojekt. 

Målet med projektet var att stärka det friska och förebygga ohälsa. Resultatet var 

positivt48 och Ulla Sundesten tandläkare och verksamhetschef för folktandvården i 

Boden fortsätter att satsa på personalens välbefinnande. 

Sjukfrånvaron har sjunkit, även om de enligt henne har en bra bit kvar till det mål de 

har satt upp, de vill sänka sjukfrånvaron med hälften. De hade även som mål att öka 

trivseln på jobbet, vilket de enligt henne lyckats bra med. Detta tycker vi visar klart och 

tydligt på den positiva effekten det förebyggande friskvårdsarbetet har på 

medarbetarna.  

Slutsats 
Vi tror att Tekniska förvaltningen med sina friskvårdsinsatser kan skapa en god hälsa 

och ökat välbefinnande bland medarbetarna. Vi tror även att friskvårdsinsatserna kan 

öka trivseln och Vi-känslan på arbetsplatsen om de fortsätter samt utvecklar de 

friskvårdsinsatser de arbetar med. Men framför allt tror vi att friskvårdsinsatserna kan 

bidra till en friskare arbetsplats, där medarbetarna håller sig friska och orkar arbeta kvar 

på sin tjänst till ålderspension. 

 
48 Näringslivsförvaltningen, Sänkt sjukfrånvaro - Ökad trivsel (Boden: Näringslivsnytt, 2006) 
http://www.boden.se/db/web/filelib.nsf/0/9250FD4AF34ABB4AC125712B003BD994/$FILE/nln_106_k
omplett.pdf?Open s.2 

http://www.boden.se/db/web/filelib.nsf/0/9250FD4AF34ABB4AC125712B003BD994/$FILE/nln_106_komplett.pdf?Open
http://www.boden.se/db/web/filelib.nsf/0/9250FD4AF34ABB4AC125712B003BD994/$FILE/nln_106_komplett.pdf?Open
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Denna uppsats har endast berört nyttjandet av de friskvårdsinsatser Tekniska 

förvaltningen Hudiksvalls kommun arbetar med. Det finns gott om outforskad mark 

inom friskvård och hälsa. Fortsatta studier inom ämnet friskvårdsarbete skulle kunna 

göras. En djup analys för att granska medarbetarnas hälsa och vilken betydelse 

friskvårdsinsatserna har. Mår medarbetarna bättre av att vara aktiva? Det skulle även 

vara intressant att se om friskvårdsarbetet medför minskad sjukfrånvaro? Det finns 

många frågor och funderingar kring det här med friskvård, men att fysisk aktivitet ökar 

det allmänna hälsotillståndet, det vet vi. 
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Bilagor  

Bilaga 1 

 
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. 
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Antagen av kommunstyrelsen 11 mars 2004, § 27 

  
Bilaga 2 

2005-03-16 
Hans Björkén Hudiksvalls kommun,  
 
Tekniska förvaltningens handlingsprogram avseende friskvård för en 
sund arbetsplats 
Var och en har ansvar för sin egen hälsa, men självklart ligger det i arbetsgivarens 
intresse att medarbetarna trivs på sitt arbete, är friska och mår bra. 
 
Med detta handlingsprogram som grund skall Tekniska förvaltningen och dess 
medarbetare ges förutsättningar för att aktivt arbeta med friskvård som en viktig del för 
att utveckla en sund arbetsplats. 
 

1. Hudiksvalls kommuns friskvårdspolicy 
Kommunen har antagit en friskvårdspolicy av vilket det bl.a. framgår att:  
- 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 ökad trivsel, välbefinnande och motivation på 
arbetsplatsen  
 
 

2. Tekniska förvaltningens målsättning  
Tekniska förvaltningens medarbetare har till uppgift att tillhandahålla viktiga tjänster 
för samhället och dess invånare. Detta ställer många gånger höga krav på varje 
medarbetares förmåga och insats. 
För att vi skall klara av detta på ett bra sätt, är det nödvändigt att vi på olika sätt arbetar 
för att stärka medarbetarna inom tekniska och tillsammans arbetar för att utveckla en 
bra arbetsplats. Detta då i enlighet med den värdegrund vi inom tekniska har lagt fast. 
 
En viktig målsättning för oss på tekniska blir då att 
 
- arbeta för en utveckling av vår arbetsplats så att medarbetarna ges förutsättningar i sin 
arbetssituation så att de får vara friska, trivas, känna gemenskap och arbetsglädje, vara 
trygga, kunna påverka och utvecklas som individer 
  
- utveckla en sund livsstil 
 
- utveckla vår arbetsplats så att äldre medarbetare känner trivsel, är friska och har ork 
att bli kvar på sin tjänst till sin ålderspension 
 
- att utveckla vår arbetsplats så att den är och uppfattas som en sund och bra arbetsplats 
till vilken människor är intresserade av att söka sig till 

 
 
3. Inriktningen på vårt friskvårdsarbete 

Tekniska förvaltningens friskvårdsinsatser skall vara sådana att alla medarbetare skall 
kunna delta i dessa. 
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Utbudet skall vara varierat och skall innehålla såväl motionsaktiviteter som 
utbildningar, föreläsningar och studiecirklar för utveckling av ett fysiskt och psykiskt 
välbefinnande 
 
Särskilda satsningar skall göras för att väcka intresse för friskvård och få med, i gång, 
medarbetare som ej är aktiva i någon form 
 
Aktiviteterna skall så långt möjligt även kunna utgöra en del i att utveckla och 
stimulera gemenskapen inom Tekniska förvaltningen  
 

4. Friskvårdsgrupp 
Inom Tekniska förvaltningen skall finnas en friskvårdsgrupp bestående av medarbetare 
från respektive avdelning inom tekniska. 
 
Friskvårdsgruppen skall:  
 
- vara en pådrivande resurs i friskvårdsarbetet, initiera och stimulera till aktiviteter av 
skilda slag  
 
- fånga upp medarbetarnas idéer kring nya aktiviteter, ex. friskvårdslåda (förslagslåda) 
 
- upprätta årliga förslag till aktiviteter  
 
- göra enkätundersökningar bland medarbetarna kring friskvård 
 
- omvärldsspana, kring hur andra företag bedriver sin friskvård 
 
- arrangera årliga förvaltningsgemensamma friskvårdsaktiviteter som även utvecklar 
gemenskapen inom Tekniska förvaltningen. Vid dessa arrangemang skall gruppen ej 
ensam bära ansvar och svara för hela arbetsinsatsen, utan här måste övriga medarbetare 
ställa upp 
 
Friskvårdsgruppen samråder med ledningsgruppen kring de friskvårdsaktiviteter som 
planeras. 
 
Friskvårdsgruppen skall ge möjlighet till kunskap och utveckling inom området för att 
sedan kunna stimulera medarbetarna inom tekniska att delta i aktiviteter som sund 
livsstil och god hälsa  
 
Exempel på andra saker som kanske kan hanteras av friskvårdsgruppen kan vara: 
 
- Samla ett litet ”Hälsobibliotek” med böcker och kanske någon tidskrift inom området 
friskvård och sund livsstil 
 
- Fånga upp personalen bästa hälsotips och sprida ut detta till övriga medarbetare 
 
 

5. Ekonomiska medel för friskvård 
Inom Tekniska förvaltningen skall finnas särskilda medel för friskvårdsarbetet som 
skall bedrivas.  
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6. Stöd från arbetsledaren 
Även om det är den enskilde som måste ta ansvar för sin hälsa och att vi har en väl 
fungerande friskvårdsgrupp, så påverkas medarbetarnas möjlighet till utveckling, 
välbefinnande och hälsa av det stöd som arbetsledaren kan ge. Alla arbetsledare har 
därför ett stort ansvar för att medarbetaren mår bra och känner glädje att gå till jobbet. 
 
Arbetsledaren skall i det årligen återkommande medarbetarsamtalet ta upp hälso- och 
livsstilsfrågor med medarbetaren, samt uppmuntra och stödja till friskvårdsinsatser som 
passar den enskilde medarbetaren. 
 
Ledarskapet handlar i grunden om att få människor att må bra, känna trygghet, samt 
att få stöd och förutsättningar att växa. 
 
Tekniska förvaltningen 
 
 
 
Hans Björkén 
 
_______________________________________________ 
2005-02-14 
Hans Björkén   
 
Till alla medarbetare 
 inom tekniska förvaltningen 

 
Fortsatt friskvårdssatsning inom tekniska 

För mig är det viktigt att vi på tekniska kan ha roligt på vår arbetsplats och att vi kan 
påverka vårt sätt att arbeta, då presterar vi också ett bra resultat. 
En annan sak är att det är viktigt att vi kan hålla oss friska. För det är ju så, att hur vi 
mår påverkar både vår fritid och vårt arbete. 
 
Vi vill väl alla hålla oss friska för det ger var och en av  oss ett rikare liv. Självklart 
ligger det i arbetsgivarens intresse att medarbetarna mår bra. 
 
Jag anser att det är viktigt att vi på tekniska gör satsningar på personalen vad gäller 
friskvård samt förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljö-åtgärder. Under år 2003 
gjorde vi därför ett upplägg kring en friskvårdssatsning. 
 

Friskvårdssatsning inom tekniska 2003 
I april månad 2003 satte vi ner följande friskvårdssatsning: 

• På alla som ville delta i satsningen utfördes en hälsoprofil 
• Utifrån resultatet av hälsoprofilen kunde var och en satsa på aktiviteter som 

kunde förbättra värdena. Det sågs som en fördel om aktiviteterna så långt möjligt kunde 
ske i grupp 

• Den som deltog i satsningen fick här möjligheter att 2 halvtimmar i veckan 
nyttja arbetstiden för friskvårdsaktivitet 
 
Den genomförda satsningen kan nog sägas ha varit mycket bra. Flera olika aktiviteter 
har varit igång såsom gymnastik, löpning, stavgång, badminton, innebandy mm. Även 
om alla medarbetare inte än har tagit chansen att delta, så tror jag fler och fler börjar 
inse vikten av att motionera och i övrigt försöka ha en sund livsstil. 
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Kommunens friskvårdspolicy 
Under våren 2004 lade kommunstyrelsen fast en friskvårdspolicy som skall gälla. 
Denna policy skall samtliga medarbetare ha fått dela av. 
 
Som ett förtydligande av kommunens friskvårdspolicy har personal-avdelning i mitten 
av år 2004 gått ut med en skrivelse. Av denna skrivelse framgår att kommunens 
friskvårdspolicy bl.a. innebär att friskvård ej får utföras på betald arbetstid. Däremot 
kan vissa aktiviteter av hälsobefrämjande och förebyggande karaktär kopplat till den 
aktuella arbetsmiljön ske på betald arbetstid. 
 
Den år 2004 av kommunen nu fastlagda friskvårdspolicyn som vi på tekniska nu måste 
följa kan innebära att vissa aktiviteter måste genomföras genom ett annat upplägg. 
 
Nu satsar vi på tekniska vidare 
med fortsatt friskvårdsarbete 
Vi på tekniska har kommit bra igång med vårt friskvårdsarbete och det får nu inte 
stanna av utan måste utvecklas ytterligare. Tekniska skall naturligtvis  följa de regler 
som fastlagts i kommunens övergripande policy. 
Att vi nu inte får utföra vissa friskvårdsaktiviteter på betald arbetstid skall inte hindra att 
dessa aktiviteter fortsätter som tidigare. Här kan vi arbeta med förskjuten tid, flex eller 
annan uppgörelse. 
 
Jag vet att tekniskas medarbetare är lojala och ställer upp när det verkligen behövs och 
jag tror att var och en i samråd med närmaste arbetsledning kan ta ett ansvar för hur vi 
lägger vår arbetstid och vår tid för friskvårds-aktiviteter. Det primära är att vi får ut så 
bra friskvård som möjligt. 
 
Tekniskas friskvårdsgrupp 
Inom tekniska har vi bildat en friskvårdsgrupp som initierar, planerar och genomför 
friskvårdsaktiviteter av skilda slag. I gruppen ingår följande medarbetare: 
Eva Sundin (sammankallande) 
Lena Kåhre Bo Olsson  Elli Heiska 
Lars Holmberg Sune Zetterberg  Elvy Strid 
Anneli Strandell Anette Sörlander   Eva Raunio 
Cecilia Rangefeldt Gunny Connysson             Nils-Ola Norlin 
 
Den som har idéer kring friskvårdsaktiviteter kan lämna dessa till friskvårdsgruppen. 
 
Vi skall under året försöka formulera ett handlingsprogram för tekniskas 
friskvårdsarbete. 
 
Aktuella aktiviteter under år 2005 

- Gymnastik 
- Simning, individuellt med betald avgift 
- Body-Pump 
- Innebandy 
- Badminton 
- Löpning 
- Stavgång 
- Kostcirklar 
- Stresshantering 
- Friskvårdsdagar 
- Massagestol 
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Alla friskvårdsaktiviteter som genomförs är positiva och viktiga. Aktiviteter som 
genomförs i grupp ger ytterligare en positiv effekt vad gäller att stärka gemenskapen 
och denna typ av aktiviteter bör därför uppmuntras. 
Det är Du som blir vinnaren och det är Du som får ut mer av livet! 
Du som ännu inte hängt på någon friskvårdsaktivitet ta nu chansen gå med i någon 
grupp- eller enskild aktivitet. Du kommer att må bättre. 
 
Du som redan är i gång med någon friskvårdsaktivitet, jättebra. Fortsätt med det och 
försök samtidigt få med Dig arbetskamrater som ännu inte kommit igång. 
 
 
LYCKA TILL MED DIN SATSNING FÖR ETT FRISKARE LIV! 
 
 
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 
 
 
 
 
Hans Björkén 
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Bilaga 3 
Enkätundersökning     
Tekniska förvaltningen Hudiksvalls kommun - Friskvårdsarbete  
 
Personlig bakgrund 
 
1. Kön 

Kvinna.....................................................................□ 

Man .........................................................................□ 

 
2. Hur gammal är Du?  __________ år 

 
3. Hur länge har Du varit anställd? __________ år 

 
4. Inom vilken avdelning på Tekniska förvaltningen arbetar Du? 

Administration ........................................................□ 

Avfall ......................................................................□ 

Fastighet ..................................................................□ 

Gatu- och mark........................................................□ 

Städ..........................................................................□ 

Vatten- och avlopp ..................................................□ 
 

5. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 

Mycket bra ..............................................................□ 

Ganska bra...............................................................□ 

Varken bra eller dåligt.............................................□ 

Ganska dåligt...........................................................□ 

Mycket dåligt ..........................................................□ 
 
6. Hur många timmar i veckan uppskattar Du i snitt att Du deltar i någon 
motionsaktivitet, bortsett från den tid Tekniska förvaltningen erbjuder? 

1 timme ...................................................................□ 

2 timmar ..................................................................□ 

3 timmar ..................................................................□ 

4 timmar eller fler ...................................................□ 

Deltar ej...................................................................□ 
Friskvårdsdeltagande 
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Tekniska förvaltningen arbetar aktivt med friskvårdssatsning för att få en sundare 
arbetsplats. 
 
7. Deltar Du i någon av Tekniska förvaltningens friskvårdsaktiviteter såsom 
motion, utbildning, föreläsning, Studiecirklar? 

Ja .............................................................................□ 

Nej ...........................................................................□ 

 
8. Vilken/vilka av Tekniska förvaltningens friskvårdsaktiviteter deltar Du i idag? 
 (Fler svar kan anges) 

Motion.....................................................................□ 

Utbildning ...............................................................□ 

Föreläsning..............................................................□ 

Studiecirkel .............................................................□ 

Deltar ej...................................................................□ 
 
9. Vilken/vilka av Tekniska förvaltningens friskvårdsaktiviteter har Du tidigare 
deltagit i? 
 (Fler svar kan anges) 

Motion.....................................................................□ 

Utbildning ...............................................................□ 

Föreläsning..............................................................□ 

Studiecirkel .............................................................□ 

Har inte deltagit.......................................................□ 
 
 
10. Hur många timmar i veckan uppskattar Du i snitt att Du deltar i någon av de 
aktiviteter som Tekniska förvaltningen erbjuder såsom utbildning, föreläsning, 
studiecirklar? (ej motion) 

1 timme ...................................................................□ 

2 timmar .................................................................. □ 

3 timmar ..................................................................□ 

4 timmar eller fler ...................................................□ 

Deltar ej...................................................................□ 



  

 42

11. Hur många timmar i veckan uppskattar Du i snitt att Du deltar i någon av de 
motionsaktiviteter som Tekniska förvaltningen erbjuder? 

1 timme ...................................................................□ 

2 timmar ..................................................................□ 

3 timmar ..................................................................□ 

4 timmar eller fler ...................................................□ 

Deltar ej...................................................................□ 
 
12. Har Tekniska förvaltningens friskvårdssatsning lett till att du motionerar: 

Mer ..........................................................................□ 
Lika mycket.............................................................□ 
Mindre.....................................................................□ 

 
13. Om motionsaktivitet skulle vara på betald arbetstid, skulle Du vara mer aktiv 
då? 

Ja .............................................................................□ 

Nej ...........................................................................□ 

Vet ej .......................................................................□ 
 
14. Tycker Du att Ditt allmänna hälsotillstånd har förändrats något genom ditt 
deltagande i Tekniska förvaltningens friskvårdsarbete? 

Ja, mycket................................................................□ 

Ja, till viss del..........................................................□ 

Nej, inte speciellt.....................................................□ 

Nej, inte alls ............................................................□ 
Inte deltagit .............................................................□ 

 
15. På vilket sätt har det förändrats? Motiverat Ditt svar 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________ 
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16. Tror Du att sammanhållningen mellan avdelningar inom Tekniska 
förvaltningen förändrats tack vare de friskvårdsinsatser Tekniska förvaltningen 
arbetar med? 

Ja, mycket................................................................□ 

Ja, till viss del..........................................................□ 

Nej, inte speciellt.....................................................□ 

Nej, inte alls ............................................................□ 
Vet inte ....................................................................□ 

 
17. Om Du svarat ja, på vilket sätt tycker Du den har förändrats? Motiverat Ditt 
svar 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

Friskvårdssatsningen 
Tekniska förvaltningen har under år 2005 arbetat fram ett handlingsprogram som 
innebär “Friskvård för en sundare arbetsplats”. 
 
18. Vad tycker Du om innehållet i handlingsprogrammet? 

Mycket bra ..............................................................□ 

Ganska bra...............................................................□ 

Varken bra eller dåligt.............................................□ 

Ganska dåligt...........................................................□ 

Mycket dåligt ..........................................................□ 

Vet ej .......................................................................□ 
 
Tekniska förvaltningen inriktar sig på att friskvårdsinsatserna skall vara sådana att 
alla medarbetare skall kunna delta i friskvårdssatsningen. De gör dessa insatser genom 
att variera utbudet av motionsaktiviteter, utbildningar, föreläsningar, studiecirklar, 
detta för att uppnå fysiskt och psykiskt välbefinnande för Dig som medarbetare. 
 
19. Hur tycker Du att Tekniska förvaltningen uppfyller dessa målsättningar 
genom sina insatser? 

Mycket bra ..............................................................□ 

Ganska bra...............................................................□ 

Varken bra eller dåligt.............................................□ 

Ganska dåligt...........................................................□ 

Mycket dåligt ..........................................................□ 
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Vet ej .......................................................................□ 
För några år sedan genomfördes en frivillig hälsoprofilundersökning av Er 
medarbetare inom Tekniska förvaltningen. Detta gjordes för att få en kartläggning av i 
vilken omfattning friskvårdsinsatserna behövdes. 
 
20. Har hälsoprofilsundersökningen påverkat dig till att delta i Tekniska 
förvaltningen motionsaktiviteterna? 

Ja, mycket................................................................□ 

Ja, till viss del..........................................................□ 

Nej, inte speciellt.....................................................□ 

Nej, inte alls ............................................................□ 
Deltar ej...................................................................□ 

 
21. Hjälpte hälsoprofilsundersökningen Dig till en bra motionsaktivitet? 

Ja, mycket................................................................□ 

Ja, till viss del..........................................................□ 

Nej, inte speciellt.....................................................□ 

Nej, inte alls ............................................................□ 
Deltog ej ..................................................................□ 

 
22. Skulle en ny hälsoprofilundersökning förändra Ditt deltagande i 
friskvårdsaktiviteterna som Tekniska förvaltningen erbjuder? 

Ja, mycket................................................................□ 

Ja, ganska ................................................................□ 

Varken/eller.............................................................□ 

Nej, inte speciellt.....................................................□ 

Nej, inte alls............................................................. □ 
 
23. Om Du svarat JA eller varken/eller, på vilket sätt skulle en 
hälsoprofilundersökning förändra Ditt deltagande? Motivera Ditt svar 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________ 
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Övriga kommentarer och synpunkter! 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________ 
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Bilaga 4 
Till Dig som arbetar inom Tekniska 
Hudiksvalls kommun! 
 
 

Vi är två studenter från Mittuniversitet i Sundsvall/Östersund som läser sjätte och sista 
terminen på Rehabiliteringsvetenskapliga programmet 120 p. Vi har i samarbete med 
Tekniska förvaltningen Hudiksvalls kommun kommit överens om att göra vårt sista 
moment i utbildningen, som är att skriva en C- uppsats. Vi har valt att skriva om 
friskvårdssatsningen inom Din förvaltning.  
 
Vi vill ta reda på hur friskvårdsaktiviteterna nyttjas av Dig som medarbetare samt ta 
reda på om friskvårdssatsningen ökar gemenskapen inom Tekniska förvaltningen. Vi 
vill även se om det finns någon skillnad mellan män och kvinnors deltagande i 
friskvårdsaktiviteterna och om åldern har någon betydelse för deltagandet. 
Vi skickar därför ut frågeformulär till Dig och samtliga medarbetare som arbetar inom 
den Tekniska förvaltningen.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivillig, men det är betydelsefullt för 
undersökningens kvalitet, att Du besvarar enkäten. Försök att svara så fullständigt som 
möjligt på alla frågorna. Lägg den besvarade enkäten i bifogat svarskuvert och klistra 
igen. Svarskuverten samlas efter genomförd enkätundersökning in av Din 
arbetsledare/gruppledare på arbetsplatsen och skickas tillbaka till varje avdelningschef 
senast den 4 Maj 2006. 
 
Dina svar kommer att behandlas anonymt! 
 
Din medverkan i undersökningen kommer att vara anonym, vilket innebär att Du inte 
behöver ange Ditt namn eller personnummer på enkäten. Det finns inte någon kodning 
på enkäten som kan leda till Dig som person. Några möjligheter att identifiera just Ditt 
svar finns alltså inte. Enkäten kommer att skickas i kuvert via administrationen på 
Tekniska förvaltningen till Din arbetsplats, vilket medför att Din identitet skyddas 
ytterligare. Efter genomförd studie kommer allt material vi tagit del av att förstöras, 
detta för att inga obehöriga ska kunna ta del av den information vi fått. 
 
Om Du har några svårigheter med att besvara frågorna på enkäten, ta då kontakt med 
någon av oss som gjort enkäten på tel. 070 - xxx xx xx Linda Strandell eller 073 - xxx 
xx xx Maria Westerberg 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Sundsvall/Östersund, april 2006 
 
Linda Strandell 
Maria Westerberg 
Universitetsstuderande 
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Bilaga 5 
Till Dig som arbetar inom Tekniska 
förvaltningen Hudiksvalls kommun! 
 
 

 
För en vecka sedan skickade vi ut ett frågeformulär till Dig som arbetar inom Tekniska 
förvaltningen Hudiksvalls kommun. Vi var intresserade av hur friskvårdsaktiviteterna 
nyttjas av Dig som medarbetare samt ta reda på om friskvårdssatsningen ökar 
gemenskapen inom Tekniska förvaltningen. Vi vill även se om det finns någon skillnad 
mellan män och kvinnors deltagande i friskvårdsaktiviteterna och om åldern har någon 
betydelse för deltagandet i friskvårdssatsningen. Vi hoppas att resultatet skall kunna 
hjälpa er med det fortsatta friskvårdsarbete som Tekniska förvaltningen erbjuder. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivillig, men det är betydelsefullt för 
undersökningens kvalitet, att Du besvarar enkäten. Vi skulle vara tacksamma om Du 
vill besvara frågorna och skicka dem i det bifogade svarskuvert som Du fått i samband 
med enkätutskicket. Svarskuvertet samlas efter genomförd enkätundersökning in av 
Din arbetsledare/gruppledare på arbetsplatsen eller så skickar Du den via internposten 
till Din avdelningschef senast den 4 Maj 2006. Om Du redan skickat in Ditt svar ber vi 
Dig bortse från denna påminnelse.  
 
Som vi påpekade i det förra brevet kan inte Ditt svar kopplas till Dig som person.  
Din medverkan i undersökningen kommer att vara anonym, vilket innebär att Du inte 
behöver ange Ditt namn eller personnummer på enkäten. Det finns inte någon kodning 
på enkäten som kan leda till Dig som person. Efter genomförd studie kommer allt 
material vi tagit del av att förstöras, detta för att inga obehöriga ska kunna ta del av den 
information vi fått. 
 
Om Du har några svårigheter med att besvara frågorna på enkäten, ta då kontakt med 
någon av oss som gjort enkäten på tel. 070-xxx xx xx Linda Strandell eller 073- xxx xx 
xx Maria Westerberg. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Sundsvall/Östersund, april 2006 
 
Linda Strandell 
Maria Westerberg 
Universitetsstuderande 
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