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Abstrakt 
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Abstrakt 
Det primära målet med friskvårdsprogram är att öka aktivitetsnivån hos arbetstagarna. Syftet 
med denna studie var att beskriva effekterna av friskvårdsförmånerna hos anställda på 
Rönnskärsverket i Skelleftehamn. Enkäter delades ut på sex olika avdelningar. Resultatet 
visar att 70 % av de anställda använder Rönnskärs friskvård vilket betyder att många inom 
företaget är fysiskt aktiva. Den vanligaste aktivitetsnivån när de utnyttjar Rönnskärs friskvård 
är 1 gång/veckan. Promenad/stavgång är den flitigast använda aktiviteten, det sammanlagda 
antalet timmar för de anställda som utövar aktiviteten är 65 timmar/vecka. Bad, 
cirkelträning/gym, bowling och jogging är också vanliga aktiviteter som utnyttjas. Majoriteten 
av arbetstagarna (66 %) anser inte att Rönnskärs friskvård har förbättrat deras välbefinnande. 
Sextiofem procent av de anställda ger Rönnskärs friskvård betyget ”Bra”. 
 

Nyckelord: Aktivitet, Friskvård, Förebyggande, Företagshälsovård, Välbefinnande. 
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Inledning 
 

Inledning 
Bakgrund 
Grunden till företagshälsovården (FHV) i Sverige lades när fokus hamnade mer på 

arbetstagarnas arbetssituation (1). Redan på 1870- och 80-talet började diskussionen om hur 

man skulle få ett bättre skydd för arbetarna. Det ledde fram till vår första 

arbetarskyddslagstiftning 1884. I samband med denna tillsattes en kommitté som såg till att 

det blev omfattade undersökningar av olycksfallen. Kommitén såg även över de hygieniska 

förhållandena i verkstäder och fabriker och vilka skyddsanordningar som fanns. På grund av 

det som kommittén hittade ansågs det nödvändigt att lagstiftningen förbättrades och att en 

yrkesinspektion borde bildas, deras uppgift skulle vara att se till att lagarna följdes. De 

följande 50 åren reviderades yrkesfarelagen (arbetarskyddslagstiftning) flera gånger innan det 

ansågs att det behövdes ännu en översyn över hela arbetarskyddslagstiftningen. Därefter 

bildades arbetarskyddsstyrelsen vars uppgift var att överta yrkesinspektionen. På 1970-talet 

började en debatt om den yttre miljön och de kemiska riskerna, till följd av alla miljögifter 

som var i omlopp. 1974 gjordes flera lagändringar då bl.a. skyddsombuden fick ökade 

befogenheter och de anställda fick mer inflytande. Dessa ändringar ledde så småningom 

vidare till arbetsmiljölagen som trädde i kraft 1978. Den lägger ökad vikt på de psykiska 

faktorerna och att det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön men att de 

tillsammans med arbetstagaren bör försöka lösa alla problem. I en lagändring från 1985 står 

det att arbetsgivaren skall sörja för FHV om förhållandena så kräver (1). 

 

Under de senaste 20-30 åren har FHV anpassats till ett förändrat arbetsliv (2). Förändringarna 

på arbetsmarknaden har lett till att fokus alltmer läggs på arbetsrelaterad stress, psykosociala 

förhållanden, ergonomiska förhållanden och stress vid omorganisering. 

FHV har alltmer gått från ett individorienterat arbetssätt till att mer fokusera på 

organisationen, allteftersom marknadssituationen har förändrats. FHV arbetar till stor grad 

med kommuner, stora privata företag, landsting och statliga organ men även med medelstora- 

och små företag. FHV har inte själv något juridiskt ansvar för personaladministration, 

rehabilitering och arbetsmiljö. De fungerar som rådgivare gentemot sina klienter och det är 

arbetsgivarna i sin tur som bär ansvaret (2). 
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Inledning 
 
Under det senaste årtiondet har arbetsplatser i Sverige mer och mer implementerat 

förebyggande åtgärder för att förhindra arbets- och förslitningsskador. I Nord Amerika är det 

mer vanligt att man fokuserar på individen och dennes ansvar istället för att se till hela 

arbetsplatsen. Europeiska arbetsplatser har en annan strategi när det gäller förebyggande 

åtgärder, där riktar man in sig mer på omgivnings- och organisatoriska förändringar såväl som 

den individuella delen. Det tar längre tid att förändra alla dessa tre delar istället för bara en del 

och det behöver utvecklas långsiktiga uppföljande metoder för att kunna utvärdera om 

resultatet av de preventiva åtgärderna är bestående (3). 

 

Friskvård inom företag baserar sig bl.a. på att det kan innebära fördelar för de anställda och 

för organisationen, att aktivitet främjar hälsan och därför minskar sjukfrånvaron. Råd om 

fysisk aktivitet förbättrar hälsan på kort sikt. Eftersom det finns ett samband mellan fysisk 

aktivitet, kondition och hälsa kan man anta att den långsiktiga hälsan också borde öka, det i 

sin tur borde påverka sjukfrånvaron. Det finns för få studier gjorda över en längre tidsperiod 

och med tillfredsställande metoder för att några slutsatser ska kunna dras (4). Det behövs en 

djupare utvärdering om förtjänsterna med fysisk aktivitet på arbetsplatsen och hur man kan 

ändra utgifterna, som är relaterade till arbetstagaren, för att minska ogiltig frånvaro, stress och 

även öka omsättning och produktivitet samt tillfredsställelse med jobbet (5). 

 

FHV erbjuder möjlighet till ökad fysisk aktivitet som i sin tur minskar risken för muskel- och 

skelettskador för arbetare (6). Fysisk aktivitet kombinerat med beteende förändrande 

strategier kan leda till positiva effekter så som ökad muskulär uthållighet, ökat syreupptag och 

minskat psykiskt motstånd mot fysisk aktivitet (7). Regelbunden motion bidrar till att 

förebygga övervikt (8) och därmed minskas risken för osteoporos, diabetes, hjärtsjukdomar 

och vissa typer av cancer (9). 

 

Det finns ett positivt samband mellan idrottande och välbefinnande (8, 10). Motion har en 

antidepressiv effekt och det beror på att β-endorfin koncentrationen i kroppen ökar under 

aktivitet. β-endorfin förbättrar humöret och reducerar oro (11). Även stressnivån i kroppen 

minskar vid fysik aktivitet (8). 
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Inledning 
 
Allt eftersom teknologin går framåt så blir människan mer och mer stillasittande, både på 

jobbet och på fritiden (12). Den fysiska aktivitetsgraden på arbetet har en stor betydelse för 

arbetarens kondition och om denne börjar motionera på fritiden ökar arbetsprestationen 

ytterligare (13). 

 

En studie visar att det inte har så stor betydelse hur mycket pengar man investerar i 

rehabilitering, när det gäller sjukfrånvaro och förtidig pension (14). Det lönar sig inte heller 

på kort sikt att investera i fysisk aktivitet på arbetsplatsen om man jämför kostnaden för 

friskvårdprogram och besparingar från sjukfrånvaro (15). Det krävs alltid en initial 

investering av företagen, vilket kan hindra vissa arbetsgivare från att införa sådana program. 

Arbetsgivaren bör satsa ekonomiskt på att utöka den fysiska aktiviteten hos sina anställda 

därför att mer aktiva anställda ger en ökad produktivitet (12). 

 

I ett friskvårdsprojekt (Plus) i södra Sverige fick de anställda möjlighet att träna på arbetstid. 

De flesta hade inte ägnat sig åt träning innan projektet startade, och de säger att de upplever 

träning mer positivt och att projektet har gjort dem mer nöjda med sin kondition och fysiska 

prestationsförmåga (16). 

 

Driften av Rönnskärs smältverk, som ägs av Boliden AB, startade 1930. Verket ligger i 

Skelleftehamn, utanför Skellefteå. Vid Rönnskärsverken utvinns bas- och ädelmetaller. Andra 

stora produkter är zinkklinker, svavelsyra och svaveldioxid. Rönnskär har 900 anställda. 

Grunden för Rönnskärs friskvård lades 1999 och 2002 startades det upp ett friskvårdsprogram 

som innehöll två delar, fysisk träning och kost. Friskvårdprogrammet innebär att de anställda 

får subventionerat inträdeskort till den aktivitet de önskar träna. Rönnskär har även 

aktivitetskort, vilket innebär att för varje aktivitet får man poäng som man antecknar på 

aktivitetskortet (1 poäng per träningstillfälle). Aktivitetskortet innebär att man kan vinna 

vinster i ett lotteri, som dras varje månad. För att ha chans att vinna måste man komma upp i 

tre timmars träning per vecka. En dag per år har Rönnskär friskvårdens dag då de åskådliggör 

fördelarna med fysisk aktivitet. Ca 500 av de anställda utnyttjar friskvårdsförmånen enligt 

Rönnskärs egen undersökning.  

Sedan början av 90-talet fram till idag har sjukskrivningarna minskat med 11 % på Rönnskär. 

Före 90-talet låg sjukskrivningsprocenten på 16,9%. Anpassning och rehabilitering är en del 

av Rönnskärs verksamhet. Verket driver intern företagshälsovård och har en läkare, en 
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Inledning 
 
läkarsekreterare, två sjuksköterskor och en sjukgymnast anställda. FHV och friskvården 

arbetar tillsammans (17). 

 

Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur anställda på Rönnskärsverket utnyttjar sina 

friskvårdsförmåner, vilka aktiviteter de utför, hur de upplever effekterna av dessa och vad de 

anser om friskvården. 

 

Frågeställningar 
•  Utnyttjar personalen friskvårdsförmånen? 

•  Hur ofta utnyttjar de anställda på Rönnskär friskvårdsförmånen?  

•  Vilka aktiviteter utnyttjar personalen? 

•  Har friskvårdsförmånerna förändrat personalens motionsvanor efter projektstarten? 

•  Upplever de anställda att friskvårdssatsningarna gett någon effekt på deras välbefinnande? 

•  Vad anser det anställda om Rönnskärs friskvård? 
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Metod 
 

Metod 
 
Arbetstagarna 
Sex av nitton avdelningar blev slumpvis utvalda genom lottning. Alla avdelningarna blev 

skrivna på varsin lapp och därefter drogs sex lappar för att visa vilken avdelning som skulle 

besökas. Enkäten delades ut konsekutivt till tio personer på de sex framlottade avdelningarna 

men två enkäter blev inte inlämnade. Femtioåtta personer fyllde i enkäten, ett bortfall pga. för 

kort anställningstid och det gav antalet (n) =57. Arbetstagarna hade i genomsnitt varit 

anställda i 27 år (spridning 1-45 år).  

 

De vanligaste födelseåren var mellan 1955-59. Spridningen på födelseåren var mellan 1941 

och 1984. Figur 1. 
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Figur 1. Åldersfördelningen för arbetstagarna indelat i grupper om 5 år. 
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Metod 
 
Tabell 1. Könsfördelning 
Kön Antal % 
Män 44 77 
Kvinnor 13 23 
Totalt 57 100 

 

Tabell 2. Civilstånd 
Boende Antal % 
Maka/Make/Sambo 44 77 
Ensamboende 13 23 
Totalt 57 100 

 

I enkäten skattade de anställda hur ansträngande arbetet var. Tre stycken valde två alternativ 

och blev därmed exkluderade från denna fråga. Det vanligaste svaret var ”Lätt kroppsarbete” 

44 %. Tabell 3. 

 

Tabell 3. Hur fysiskt krävande Fp uppskattar sitt arbete 
Arbete Antal % 
Stillasittande arbete 21 37 
Lätt kroppsarbete 25 44 
Tungt kroppsarbete 8 14 
Ej korrekt svar 3 5 
Totalt 57 100 
 

De anställda skattade även sin egen aktivitetsnivå utanför Rönnskärs friskvård och det 

vanligaste svaret var 2-4 ggr/veckan. Tabell 4.  

Tabell 4. Arbetstagarnas fysiska aktivitet utanför Rönnskärs friskvård. 
Aktivitetsgrad Antal % 
Mer sällan 5 9 
En gång/vecka 11 19 
2-4 ggr/vecka 28 49 
5-6 ggr/vecka 7 12 
Dagligen 6 11 
Totalt 57 100 
 

 

Mätinstrument 
För att få svar på frågeställningarna konstruerade författarna en enkät (bilaga 1). Formuläret 

bestod av 14 frågor varav vissa innehöll följdfrågor med flera svarsalternativ. Några frågor 

var öppna och några slutna. Enkäten innehöll frågor om den anställdes bakgrundsfakta, 

aktivitetsvanor och välbefinnande. Enkäten är inte reliabilitets- och validitetstestad. 

 

6 



Metod 
 

Procedur 
Femton provenkäter delades ut till personal på Rönnskär och sedan gjordes ändringarna som 

behövdes för att få en bättre tydlighet och kvalité på enkäten. Första sidan på enkäten bestod 

av ett informationsblad där syftet med studien beskrevs. Distributionen av enkäterna skedde 

genom personlig kontakt. Direkt efter arbetstagarna fyllt i enkäten blev enkäterna 

ihopsamlade av författarna. Utdelningen skedde på en dag. Två frågor exkluderades från 

resultatet därför att de inte hade någon relevans till frågeställningarna. Frågorna handlade om 

den anställdes avstånd till arbetet och vanligaste färdsättet till arbetet. 

 

Etiska aspekter 
I informationsbladet till enkäten stod det att det var frivilligt att vara med i studien. 

 

Databehandling 
Enkäterna bearbetades först manuellt och sedan fördes resultaten in i Microsoft Excel 2002 

där datamaterialet bearbetades med deskriptiv statistik. Grafiskt framställdes resultatet i form 

av tabeller och diagram.

7 



Resultat 
 

Resultat 
Utnyttjande av friskvårdsförmåner 
På frågan ”Utnyttjar du friskvårdsförmånerna som Rönnskär erbjuder” svarade 40 personer 

(70 %) ”Ja” och 17 personer (30 %) ”Nej”.  

 

Till de 40 anställda som svarade ”Ja” på föregående fråga ställdes en följdfråga som löd ”Om 

ja, hur ofta utnyttjar du friskvårdsförmånerna”. Det var vanligast att arbetstagarna 

motionerade 1 gång/vecka. Figur 2. 
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Figur 2. Utnyttjande av friskvårdsförmåner. 
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Resultat 
 
På frågan ”Vilken/vilka av Rönnskärs friskvårdsaktiviteter utövar du” var den vanligaste 

aktiviteten rask promenad/stavgång, 20 personer utnyttjade denna aktivitet. Flera 

svarsalternativ var möjliga. De anställda kryssade även i hur många timmar per vecka de 

utnyttjar aktiviteten. Rask promenad/stavgång hade mest sammanlagda timmar/vecka, 65 

timmar. Vissa aktiviteter är säsongsberoende och redovisas som om det vore högsäsong.  

Tabell 5. 

 
Tabell 5. Utövandet av Rönnskärs friskvårdsaktiviteter     
Aktiviteter Antal personer Sammanlagt antal timmar/vecka 
Bad  15 20,5 
Badminton/bordtennis 4 6 
Boule 0 0 
Bowling 8 8,5 
Cirkelträning, Ergot, gym 9 16 
Curling 1 4 
Fiske 3 10 
Fotboll 1 1 
Frisbeegolf 0 0 
Innebandy 4 4 
Jogging 7 11 
Kanot 0 0 
Långfärdsskridskor 0 0 
Musik 1 0 
Orientering 0 0 
Rask promenad/stavgång 20 65 
Rinkbandy 1 2 
Skidåkning 2 3 
Skridskoåkning/inlines 3 9 
Skytte 0 0 
Tennis 2 7 
Totalt 81 167 
 

 

Av de 40 arbetstagare som svarade ”Ja” på frågan ”Utnyttjar du friskvårdsförmånerna som 

Rönnskär erbjuder” var det sju personer som hade kryssat i aktivitet men inte antalet 

timmar/vecka. Dessa blev därmed uteslutna ur sammanlagda antalet timmar/vecka men inte ur 

kolumnen antalet personer. 

 

På frågan ”Är det någon aktivitet du saknar bland friskvårdsförmånerna” har 15 personer (26 

%) svarat ”Vet inte” och 38 personer (67 %) har svarat ”Nej”. Det var tre personer (5 %) som 

tyckte att slalom, gräsklippning/snöskottning och gruppaktiviteter saknades. En anställd (2 %) 

svarade inte. 
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Resultat 
 

Förändrade motionsvanor 
På frågan ”Hur ofta motionerade du innan projektet startade (år 2002)” var den vanligaste 

aktivitetsnivån 2-4 ggr/veckan. Figur 3. 
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Figur 3. Fördelning över hur fysiskt aktiva de anställda var år 2002, innan projektet startade.  
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Resultat 
 

Välbefinnande 
På frågan ”Hur uppskattar du ditt välbefinnande just nu” svarade de flesta arbetstagare ”Bra”. 

En person svarade ”Dåligt”. Figur 4. 
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Figur 4. De anställdas välbefinnande vid svarstillfället. 

 

På frågan ”Har ditt välbefinnande förbättrats tack vare Rönnskärs friskvård” svarade 37 

personer (65 %) ”Nej” och 19 personer (33 %) svarade ”Ja”. En person (2 %) uppgav två svar 

och exkluderades därför.  
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Resultat 
 
Av de 19 personer som tyckte att deras välbefinnande ökat tack vare Rönnskärs friskvård 

utvecklade 17 personer sitt svar ytterligare. En persons svar kan vara inom flera kategorier. 

Svaren är sammanfattade nedan: 

 

•  Bättre kondition, bättre fysik. (6 personer) 

•  Sporrar till olika aktiviteter. (4 personer) 

•  Håller igång ryggen bättre. (2 personer) 

•  Tillgången till massage, till ett bra pris minskar värken. (2 personer) 

•  Bättre kontinuitet och sammanhållning, då det är en viss "tävling" när det lottas ut 

uppmuntringspriser. (1 person) 

•  Försöker tänka sundare. (1 person) 

•  För att det är roligt att aktivera sig. (1 person) 

•  Känner sig piggare och orkar lite mer samt är lite mer inspirerad när det gäller sitt 

eget välbefinnande. (1 person) 

•  Friskvårdsgymmet gör att man har tid på jobbet att göra de övningar som man inte 

hinner göra hemma. (1 person) 

•  Att bli medveten om hur viktigt det är för vår hälsa att ta hand om kroppen genom att 

stärka muskulaturen, öka rörligheten och att därigenom minska spänningar i nacke 

och rygg. (1 person) 

•  Slutat röka. (1 person) 

 

Betyg till friskvården 
På frågan ”Vilket betyg skulle du vilja ge Rönnskärs friskvård” svarade de flesta anställda 

”Bra”. Tabell 6. 

Tabell 6. Betyg på Rönnskärs friskvård 
Betyg Antal % 
Mycket bra 15 26 
Bra 37 65 
Varken bra eller dåligt 4 7 
Dåligt 0 0 
Mycket dåligt 0 0 
Ej svarat 1 2 
Totalt 57 100 
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Resultat 
 
Av det 56 arbetstagare som svarade på föregående fråga var det 35 som svarade på följdfrågan 

”Motivera ditt svar”. Det vanligaste svaret blev ”Flera olika motionsaktiviteter”. En persons 

svar kan vara inom flera kategorier. De anställdas motivation till det givna betyget är 

sammanfattat nedan: 

 

•  Flera olika motionsaktiviteter. (12 personer) 

•  Man får en morot att hålla igång på fritiden. (4 personer) 

•  Bra med rabatter på aktiviteter, utlottning på motionsprogrammet, fina årspresenter. 

(4 personer) 

•  Superroligt att de sporrar och motiverar personalen. Föredömligt. (3 personer) 

•  Lärt sig om kostens betydelse (viktväktarna). (2 personer) 

•  Bra initiativ dels för motionen men också för gemenskapen mellan arbetarna. Man 

träffas mera privat, vilket kan vara roligt. (2 personer) 

•  Jämfört med andra företag ligger Rönnskär långt framme, inte bara motion, det 

jobbas mycket med förebyggande vård, inte att förglömma missbruksproblemen. (1 

person) 

•  Det är ju bra att så många som möjligt kan aktivera sig. (1 person) 

•  Har alltid bra arrangemang när det gäller innebandycup och rinkbandycupen. (1 

person) 

•  Att ha tillgång till massage på arbetsplatsen och dessutom gratis är guld värt. (1 

person) 

•  Det är nog ett av de bästa projekt som något företag gett sina anställda. (1 person) 

•  Allt som kan göras för att förbättra hälsan för oss anställda ska givetvis ses som 

positivt. (1 person) 

•  Lyckats få fler att motionera regelbundet. (1 person) 
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Diskussion 
 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Syftet med studien var att genom en enkätundersökning beskriva effekterna av 

friskvårdsförmånerna på Rönnskär. Antalet enkäter som delades ut blev 60 st. Vi valde att 

lotta sex olika avdelningar på Rönnskär där vi delade ut 10 enkäter på varje avdelning. Syftet 

med denna metod var att få ett representativt urval. Det är möjligt att aktivitetsgraden skiljer 

sig mellan olika avdelningar beroende på jobbets fysiska krav och personalens inställning till 

aktivitet.  

 

Vi valde att dela ut enkäterna genom personlig distribution både pga. av ekonomiska skäl och 

även för att få ett så stort antal svarande som möjligt. Personlig distribution kan upplevas av 

de anställda som en minskad frivillighet och en press att vara tvungen att fylla i enkäten fast 

de egentligen inte vill det. Slutligen fick vi in 58 enkäter, varav en exkluderades från resultatet 

pga. för kort anställningstid. 

 

Då det inte sedan tidigare fanns en enkät som motsvarade frågeställningarna, konstruerades en 

enkät av författarna. Enkäten är varken reliabilitets- eller validitetstestad. Intentionen var att 

skriva frågor som inte var ledande. Vi ville i möjligaste mån undvika öppna frågor för att 

underlätta bearbetningen av svaren. Trots att vi skickade ut en provenkät för att rätta till 

eventuella fel innan den riktiga utdelningen, ser vi nu i efterhand att vissa frågor skulle ha 

varit formulerade annorlunda eller ha haft mindre svarsalternativ. Detta pga. att några 

personer blev exkluderade, vissa frågor kunde ha varit mer preciserade för att undvika 

missförstånd. Två frågor exkluderades från resultatet eftersom de inte hade någon relevans till 

frågeställningarna. Dessa frågor handlade om färdsätt- och avstånd till arbetet. Vi kunde ha 

gjort en till fråga där vi slog ihop det totala antalet motionstillfällen per vecka för att göra det 

enklare att utvärdera hur mycket arbetstagarna motionerar. Ytterligare en ändring hade kunnat 

vara att ändra till antalet timmar i veckan istället för antalet ggr/vecka på frågorna hur de 

anställda tränade före och efter projektet, vilket kunde ha underlättat jämförelsen för oss 

författare.  

 

Ett stort problem som vi upptäckte, även under själva konstruktionen av enkäten, var att det 

var svårt att skilja Rönnskärs friskvård från de anställdas andra fritidsaktiviteter. Då allt är 

sammanvävt till en helhet är det svårt att plocka ut vad som är friskvård och fråga om enbart 
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Diskussion 
 
den delen. När vi t.ex. ville fråga om friskvården var det flera som associerade detta med 

aktivitetskortet. Det är positivt för Rönnskär att de har lyckats väva ihop allt men komplicerat 

för oss att dela upp och göra enkla frågor. 

 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att många anställda (70 %) utnyttjar friskvårdsförmånen och de flesta 

arbetstagare tycker att det är positivt med friskvårdsförmånen. Det primära målet med 

friskvårdsprogram är att öka aktivitetsnivån hos arbetstagarna (6). 

 

Personalen utnyttjade friskvårdsförmånen från ”Mer sällan” till ”Dagligen”, det vanligaste 

svaret var 1 ggr/vecka. Spridningen av hur ofta personalen motionerade i veckan var större 

innan friskvårdsprojektet startade 2002 och den generella aktivitetsnivån var också högre. Att 

aktivitetsnivån för de anställda, när det gäller friskvårdsförmånerna, var lägre beror troligen 

på att en del av arbetstagarna även motionerade utanför Rönnskärs friskvård. Därför fås en 

lägre aktivitetsnivå när man jämför utnyttjandet av friskvården med tidigare motionsvanor.  

 

Resultatet vid en jämförelse av den anställdes aktivitetsnivå före och efter projektstart 

indikerar att personalen redan innan projektet var aktiva. Därför är det svårt att säga om 

projektet gav något vad gäller ökad aktivitetsgrad. Projektet kan dock ha inspirerat personalen 

att variera sin träning eftersom så många alternativ erbjuds. Om man tittar på det totala antalet 

ggr/vecka per person, som de motionerar, tyder det på att de anställda motionerar regelbundet 

och är mån om sin hälsa. Rekommendationen är att träna 30 min i sträck, med varierande 

aktiviteter, de flesta dagar i veckan för att uppnå hälsoeffekter. Träningen behöver inte vara 

högintensiv, motionsformer såsom cykling, simning och promenader är också effektivt mot 

hjärt-kärlsjukdomar och övervikt. Fördelen med dessa träningsformer är att de kan anpassas 

till de flesta åldersgrupper och personers olika fysiska kapacitet (8). 

 

Den vanligaste aktiviteten som utnyttjades var rask promenad/stavgång. Promenader är den 

vanligaste träningsformen på fritiden och anledningen till detta kan vara att det inte kostar 

någonting (12). De anställda kan själva bestämma vilken tid de vill träna och hur länge. Andra 

aktiviteter som utnyttjas inom Rönnskärs friskvård är i fallande ordning: Bad, 

cirkelträning/gym, bowling, jogging, badminton/bordtennis och innebandy. Aktiviteter som 

inte utnyttjas av arbetstagarna är boule, frisbeegolf, kanot, långfärdsskridskor, orientering och 
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Diskussion 
 
skytte. Anledningar till att dessa sporter inte utövas av de anställda kan vara att det är 

ovanligare sporter och att det krävs utrustning. 

 

De flesta (65 %) ansåg inte att friskvården ökat deras välbefinnande. Orsaker till detta kan 

vara att de inte alls utnyttjar Rönnskärs friskvård, att de redan upplever sitt välbefinnande som 

bra eller att arbetstagarna inte associerar välbefinnande med motion. Av dem som svarade 

”Ja” (34 %) var det vanligt att de motiverade sitt svar med ökad kondition, mindre problem i 

nacke och rygg samt att de känner sig piggare. Det finns starka bevis för att aktivitet verkar 

positivt på både rygg- och nacksmärta (6, 13) och att välbefinnandet ökar (8, 10).  

 

De flesta anställda ger Rönnskärs friskvård betyget ”Bra”. Det beror bl.a. på att det erbjuds 

många olika motionsalternativ, att de får subvention på vissa aktiviteter såsom bad och gym 

samt att de sporras att vara fysiskt aktiva på fritiden (7, 8). Många av de anställda uppskattar 

att företaget anstränger sig för att förbättra deras hälsa. Att det erbjuds så många olika 

motionsalternativ gör att den anställde kan välja den motionsform som passar bäst. Även de 

som inte utnyttjar friskvården tycker det är bra att den finns (6). Vi anser att företaget har 

lyckats när det gäller att introducera fysisk aktivitet för de anställda. 

  

Vi tror att friskvård gynnar både den anställde och företaget på lång sikt, när det gäller 

sjukskrivning och bättre hälsa. I framtiden kommer mer fokus att hamna på preventivt arbete 

inom företagen vilket gör att sjukgymnasterna får ett större arbetsfält. Det behövs mer studier 

som utvärderar effekten av friskvård, om det lönar sig för företagen att bedriva friskvård och 

vilken typ av friskvård (massage, träning m.m.). Är det lönsamt inom alla olika verksamheter 

t.ex. industri och handel? Hur många anställda behövs för att det ska bli lönsamt? 
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Slutsats 
 

Slutsats 
•  Sjuttio procent av de tillfrågade använder Rönnskärs friskvård. 

•  Den vanligaste aktivitetsnivån när de utnyttjar Rönnskärs friskvård är 1 gång/veckan. 

•  Innan projektet startade var den vanligaste aktivitetsnivån 2-4 ggr/veckan och 2005 

var den vanligaste aktivitetsgraden, utanför Rönnskärs friskvård, 2-4 ggr/veckan. 

Många utnyttjade även friskvårdsförmånerna, den vanligaste aktivitetsnivån var 1 

gång/veckan. 

•  Promenad/stavgång är den flitigast använda aktiviteten, det sammanlagda antalet 

timmar för de som utövar aktiviteten är 65 timmar/vecka. Bad, cirkelträning/gym, 

bowling och jogging är också vanliga aktiviteter som utnyttjas. 

•  Sextiosex procent anser inte att Rönnskärs friskvård har förbättrat deras 

välbefinnande. 

•  Sextiofem procent ger Rönnskärs friskvård betyget ”Bra”. 
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Tack till.. 
 

Tack till.. 
…de personer som tog sig tid att besvara enkäten. 

…vår handledare Irene Vikman för stöd och synpunkter under arbetets gång. 

…Åke Hjalmar som har hjälpt oss med praktiska saker och svarat på våra frågor. 

…Anna Hedlund som hjälpte oss att hitta inne på Rönnskärs område och följde oss runt. 

…ytterligare ett tack till de 15 personer som besvarade vår provenkät.
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Bilaga 1 
Luleå Tekniska Universitet 2004-12-15 

Institutionen för Hälsovetenskap 

 

Till anställda på Rönnskärverken 
Vi är två sjukgymnaststudenter som är i slutet av vår utbildning, där vi ska 

skriva en C-uppsats. Vi är båda intresserade av företagshälsovård och 

kommer från Skellefteå så därför var det naturligt att välja Rönnskär. Syftet 

med vår studie är att beskriva effekterna av friskvårdsförmånen hos de 

anställda på Rönnskärsverken. 

Vi har slumpmässigt valt ut några avdelningar där vi vill dela ut enkäten och 

Din avdelning kom med vid urvalet. 

 

Det är alldeles anonymt att vara med i den här enkäten och det är bara vi två 

studenter som kommer att se de ifyllda enkäterna och bearbeta insamlad data. 

Några möjligheter att identifiera just Ditt svar finns därför inte. Har Ni några 

frågor kan vi nås på e-mail eller telefon. 

Den här enkäten är alldeles frivillig att vara med i och ni har rätt att säga nej 

om ni inte vill vara med. 

Slutrapporten kommer att finnas tillgänglig på webben sommaren 2005. Om 

Du är intresserad så kommer den att ligga under http://epubl.luth.se/1404-

5516/index.shtml . 

 

Therese Burman    Linnea Nilsson 
Sjukgymnaststuderande   Sjukgymnaststuderande 
terbur-0@student.luth.se linnis-2@student.luth.se
070-2764610 070-2994720 

 
Handledare 
Irene Vikman, Universitetsadjunkt 
Institutionen för Hälsovetenskap 
Luleå Tekniska Universitet 

 

http://epubl.luth.se/1404-5516/index.shtml
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Enkät 
 
 

1. Kön: Man   Kvinna   
 

2. Födelseår: 19____ 
 

3.  Civilstånd: Maka/Make/Sambo    
 Ensamboende  
  

4. Hur länge har du jobbat på Rönnskär? Sedan år ______ 
 

 
5. Ditt yrke innebär vanligtvis (ett svarsalternativ): 
 
 Stillasittande arbete  

 Lätt kroppsarbete  
  Tungt kroppsarbete  
 

 
6. Hur långt har du till arbetet, enkel väg?  Ungefär ___ km 
 
 
7. Vilket är ditt vanligaste färdsätt till arbetet? 
  

a. Under sommaren:   b. Under vintern: 
Med bil    Med bil  
Med buss    Med buss  
Cyklar    Cyklar  
Går    Går  
Annat sätt ………………   Annat sätt ……….……… 
 

8. Hur fysisk aktiv är du på din fritid, dvs utanför Rönnskärs friskvård? 
 

 Dagligen    
 5-6 ggr/veckan   
 2-4 ggr/veckan   
 1 gång/ veckan   
 Mer sällan   
 Aldrig     

 
9a.  Utnyttjar du friskvårdsförmånerna som Rönnskär erbjuder? 
 

 Ja  Nej   Om nej, gå till fråga 10. 
 
 
 

Forts. nästa sida → 
 
 

 



 

 9b. Om ja, hur ofta utnyttjar du friskvårdsförmånerna? 
 

 Dagligen    
 5-6 ggr/veckan   
 2-4 ggr/veckan   
 1 gång/ veckan   
 Mer sällan   
 Aldrig     
 

 9c. Vilken/vilka av Rönnskärs friskvårdsaktiviteter utövar du?      
     
 Om du kryssar, hur många timmar/vecka? 

 Bad (simning, vattengympa)    →  ……………………… 
 Badminton/bordtennis    → ……………………… 
 Boule      → ……………………… 
 Bowling      → ……………………… 
 Cirkelträning, Ergot, gym   → ……………………… 
 Curling      → ……………………… 
 Fiske      → ……………………… 
 Fotboll      → ……………………… 
 Frisbeegolf     → ……………………… 
 Innebandy     → ……………………… 
 Jogging      → ……………………… 
 Kanot      → ……………………… 
 Långfärdsskridskor    → ……………………… 
 Musik      → ……………………… 
 Orientering     → ……………………… 
 Rask promenad/stavgång   → ……………………… 
 Rinkbandy     → ……………………… 
 Skidåkning     → ……………………… 
 Skridskoåkning/inlines    → ……………………… 
 Skytte      → ……………………… 

 Tennis      → ……………………… 
 
10. Är det någon aktivitet du saknar bland friskvårdsförmånerna? 
 

 Ja  Nej       Vet inte    
  
 Om ja, vilken/vilka? ……………………………………………… 
 

11.  Hur ofta motionerade du innan friskvårdsprojektet startade (år 2002)? 
 

 Dagligen    
 5-6 ggr/veckan   
 2-4 ggr/veckan   
 1 gång/ veckan   
 Mer sällan   
 Aldrig    

Forts. nästa sida → 
 

 



 

18. Hur uppskattar du ditt välbefinnande just nu? 
 
 Mycket dåligt    dåligt     varken bra eller dåligt    bra    mycket bra 
 
13a. Har ditt välbefinnande förbättrats tack vare Rönnskärs friskvård? 
 
 Ja    Nej     
 
 13b. Om ja, på vilket sätt? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

      
14a. Vilket betyg skulle du vilja ge Rönnskärs friskvård? 
 
 Mycket dåligt    dåligt     varken bra eller dåligt    bra    mycket bra 
  
 14b. Motivera ditt svar: 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Tack för din medverkan! 
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