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Sammanfattning 
Syfte: Att undersöka om pass med fysisk aktivitet i Värnamo kommuns hälsoutbildning 

ger någon effekt på deltagarnas senare aktivitetsnivå och subjektiva hälsa samt om 

deltagarnas syreupptagningsförmåga förändrats sedan utbildningen och om detta i så 

fall kan kopplas till den sänkta sjukfrånvaron. 

Metod: En enkätundersökning till samtliga individer som gått utbildningen och som 

fortfarande arbetar i någon av kommunens förvaltningar samt ett cykelkonditionstest 

som genomfördes av en mindre del av utbildningens deltagare.  

Resultat: Ingen korrelation kunde ses mellan vilket år utbildningen genomfördes (och 

därmed om fysisk aktivitet ingick praktiskt i utbildningen) och den subjektiva hälsan. 

Ett statistiskt signifikant samband kunde ses mellan utbildningsår och om deltagaren 

helt eller delvis nådde rekommendationerna för fysisk aktivitet. På gruppnivå kunde 

ingen effekt på syreupptagningsförmågan identifieras mellan något av de tre 

testtillfällena och inget samband kunde ses med den sänkta sjukfrånvaron. 

Slutsats: Studien kunde inte visa att tillägg av fysisk aktivitet i utbildningen ger någon 

effekt på deltagarnas senare aktivitetsnivå eller subjektiva hälsa. Vad deltagarnas 

minskade sjukfrånvaro beror på går inte att utläsa från denna studie. Den subjektiva 

hälsan och den fysiska aktiviteten, i den mån dessa faktorer kunde utläsas, samt 

syreupptagningsförmågan verkar inte vara anledningen. 

 

Nyckelord 
Syreupptagningsförmåga, VO2max, korttidssjukfrånvaro, subjektiv hälsa, upplevd hälsa, 

fysisk aktivitet 

 

 

Abstract 
Aims: To examine if sessions of physical activity in Värnamo Municipality health 

education has any effect on the participant´s subsequent activity level and subjective 

health, and if the participants oxygen uptake changed after the education and if so, can 

this be linked to the reduced absenteeism. 

Methods: A questionnaire to all individuals who have taken the course and who still 

work in any of the municipal administrations and a cycle ergometer test conducted by a 

small group of the participants of the education.  

Results: No correlation was seen between the year the education was conducted (and 

thus if physical activity was included practically in the education) and the subjective 

health. A statistical significant association could be seen between education year and if 

the participant fully or partially reached the recommendations for physical activity. No 

influence on oxygen uptake could be identified at group level between any of the three 

test sessions and no correlation could be seen with the reduced sick leave.  

Conclusion: The study could not show that the adding of physical activity to the 

education gives any effect to the participants subsequent activity level or subjective 

health. What the participants reduced sick leave depends on can not be determined from 

this study. The perceived health and physical activity, to the extent that these factors 

could be evaluated, and oxygen uptake does not seem to be the reason. 

 

Keywords 
Oxygen uptake, VO2max, short term sickness absence, short term sick leave, subjective 

health, physical activity  
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1 Inledning 
Värnamo kommun anordnar sedan år 2011 årligen en hälsoutbildning som främst riktar 

sig till medarbetare som har sex eller fler sjukfrånvarotillfällen under ett år. 

Utbildningen har visat sig ha en positiv påverkan på deltagarnas korttidssjukfrånvaro 

och därmed även på sjuklönekostnaden enligt Örnberg1. Vidare menar Örnberg2 att det 

på gruppnivå kan ses en trend att de som gått utbildningen har minskad sjukfrånvaro 

jämfört med tiden innan utbildningen medan sjukfrånvaron för de anställda i kommunen 

totalt sett har ökat under åren. Efter utbildningens slut ombes deltagarna svara på en 

utvärdering med sex frågor, som bland annat berör om deltagaren anser att 

hälsoutbildningen påverkat den egna hälsan positivt och om deltagaren tror sig ha 

praktisk nytta av innehållet i utbildningen. Däremot har det inte undersökts om den 

upplevda hälsan har förbättrats och vad det är som påverkar att sjukfrånvaron sjunker. 

En god subjektiv hälsa har kopplats till minskad sjukfrånvaro (Halford et al., 2012) och 

det finns studier som menar att fysisk aktivitet och fysisk fitness har en negativ 

korrelation med sjukfrånvaro (Amlani and Munir, 2014). Detta skulle kunna utgöra 

förklaringar till varför sjukfrånvaron sjunker för de som genomgått utbildningen. 

Ambitionen med detta arbete var att försöka ta reda på om utbildningen ger någon effekt 

på den upplevda hälsan och om den sänkta sjukfrånvaron kan kopplas till förbättrad 

syreupptagningsförmåga. Hypotesen att korttidssjukfrånvaro är ett sätt att hantera dåliga 

arbetsförhållanden (Blank and Diderichsen, 1995) skulle kunna utgöra en annan 

delförklaring till att sjukfrånvaron minskar då även arbetsmiljön diskuteras och 

eventuellt förändras i samband med utbildningen.  

 

Eftersom tanken var att kunna ange hur stor del av deltagarna som var av en viss åsikt 

och/eller hade förbättrad syreupptagningsförmåga valdes en kvantitativ metod för att 

göra undersökningen (Trost, 2012). En enkätundersökning har använts för att ta reda på 

hur utbildningen upplevs. Ett cykelkonditionstest har utförts av en grupp deltagare för 

att undersöka om syreupptagningsförmågan förbättrats sedan utbildningens start. I 

enkäten finns frågor som rör den upplevda hälsan och nivån av fysisk aktivitet. 

 

2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Definition av hälsa   
Det finns många skilda definitioner på hälsa. WHO:s definition av hälsa, som är en av 

de mest använda, lyder “..ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte bara frånvaron av sjukdom eller handikapp” (Ejlertsson and 

Andersson, 2009). Antonovsky menade snarare att hälsa är relaterat till en persons 

känsla av sammanhang, KASAM, som utgörs av komponenterna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Medan Nordenfeldt uttryckte att ”en person har full 

hälsa endast om hon eller han kan förverkliga sina vitala mål under 

standardomständigheter” (Ejlertsson and Andersson, 2009). Detta visar på hur 

problematiskt det är att definiera hälsa och att det berör fler dimensioner än bara den 

fysiska. Även om WHO:s definition är svår att leva upp till, då det är sällan fullständigt 

välbefinnande upplevs i alla tre dimensionerna samtidigt, belyser den komplexiteten i 

begreppet och att det inte endast handlar om frånvaro av sjukdom. Socialstyrelsen 

använder definitionen ” fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast 

frånvaro av sjukdom eller skada”, vilken är baserad på WHO:s definition 

(Socialstyrelsen). 

                                                 
1 Björn Örnberg friskvårdskonsulent Värnamo kommun, intervju 20 januari 2016. 
2 Björn Örnberg friskvårdskonsulent Värnamo kommun, intervju 20 januari 2016. 
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2.1.1 Samband mellan subjektiv hälsa och sjukfrånvaro 

Den subjektiva, eller upplevda, hälsan handlar om hur individen upplever sin 

livskvalitet (Sillanpää et al., 2012). Den relateras generellt till kontroll över och 

tillfredsställelse med livet och behöver inte klassas som god trots frånvaro av uppenbar 

somatisk sjukdom. Den upplevda hälsan har flera dimensioner och är associerad med 

social klass, inkomst, personliga levnadsförhållanden och miljön i stort (Blank and 

Diderichsen, 1995). Studier har visat att subjektiv hälsa är en stark prediktor till 

sjukdom och död (Halford et al., 2012). I Sverige anser cirka 70 % av befolkningen att 

de har en god eller mycket god hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2016).  

 

Flera studier har visat ett omvänt samband mellan upplevd hälsa och sjukfrånvaro 

(Halford et al., 2012, Blank and Diderichsen, 1995, Vahtera et al., 2010). En svensk 

studie som undersökt likheter och skillnader mellan upprepad korttidssjukfrånvaro 

(frånvaro från arbetet vid fler än tre tillfällen i mindre än sju dagar under en 

tolvmånadersperiod) och långtidssjukfrånvaro (frånvaro längre än 59 dagar vid minst ett 

tillfälle under en 12 månaders period) visade att personer vars subjektiva hälsa var dålig 

hade cirka 80 procent mer korttidssjukfrånvaro än de som skattade sin hälsa som god 

(Blank and Diderichsen, 1995). Samma faktorer visade sig vara relaterade till både kort- 

och långtidssjukfrånvaro såväl som subjektiv hälsa, vilket tyder på att samma 

mekanismer kan förklara båda utfallen (Blank and Diderichsen, 1995). En annan studie 

visade att sjukfrånvaro kan förutspå långvarig suboptimal subjektiv hälsa. De deltagare 

som hade många sjukdagar (mer än 30 dagar) var mer än dubbelt så troliga att 

rapportera en suboptimal hälsa än de som inte hade några sjukdagar. Dessutom verkade 

sjukfrånvaron som observerades under tre år kunna förutspå suboptimal subjektiv hälsa 

de kommande 14 åren (Vahtera et al., 2010). 

 

2.2 Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet är mycket mer omfattande än bara träning. Det definieras som all 

kroppsrörelse som produceras av skelettmusklerna och resulterar i en ökad 

energiförbrukning jämfört med den i vila. Medan träning är fysisk aktivitet som utförs 

regelbundet i syfte att bibehålla eller förbättra en eller fler komponenter av fysisk fitness 

(Bouchard et al., 2012). Dosen fysisk aktivitet bestäms av frekvensen, durationen och 

intensiteten (Henriksson and Sundberg, 2015). Låg intensitet kan defineras som aktivitet 

som endast höjer hjärt- och andningsfrekvensen i låg grad. Vid måttlig intensitet höjs 

hjärt- och andningsfrekvensen till 50-70 procent av den maximala och vid hög intensitet 

är den över 70 procent av den maximala (McKinney et al., 2016). 

 
2.2.1 Rekommendationer för fysisk aktivitet 

De nationella rekommendationerna gällande fysisk aktivitet i Sverige idag för personer 

över 18 år är minst 150 minuter i veckan av minst måttlig intensitet. Detta kan ersättas 

av eller kombineras med minst 75 minuter av hög intensitet. Aktiviteten bör spridas ut 

på flera av veckans dagar, utföras i pass om minst 10 minuter åt gången och vara av 

aerob karaktär. Den fysiska aktiviteten kan exempelvis bestå av trädgårdsarbete, aktiv 

förflyttning såsom promenader och cykling, aktivitet i arbetet eller hemmet, friluftsliv 

eller fysisk träning. Även muskelstärkande aktiviteter bör utföras minst två gånger i 

veckan och stillasittande bör undvikas. Det finns i rekommendationerna även tillägg 

som berör äldre, gravida och personer med kroniska sjukdomstillstånd eller 

funktionshinder (Jansson et al., 2015).  

 

Genom att uppnå rekommendationerna kan risken att dö i förtid minskas (McKinney et 

al., 2016, Wennberg et al., 2015, Ekblom-Bak et al., 2015). Även risken att drabbas av 
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flera av de stora folksjukdomarna såsom hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, metabola 

syndromet, övervikt/fetma, osteoporos, demenssjukdomar och stressrelaterad ohälsa kan 

reduceras. Minskningen verkar vara oberoende av om individen är normal-, överviktig 

eller obes. För de flesta av tillstånden, om inte alla, är 150 minuter ingen tröskelnivå 

utan riskminskningen börjar redan vid lägre doser (Wennberg et al., 2015). Det finns ett 

kurvlinjärt dos-respons-samband mellan dosen fysisk aktivitet och risken för förtida 

död. Skillnaden i risk för förtida död är störst mellan de som är minst fysiskt aktiva och 

de som bara är något mer aktiva (McKinney et al., 2016). Det är alltså de som är minst 

aktiva som har mest att vinna på att bli mer fysiskt aktiva. Den minskade risken för 

förtida död anses huvudsakligen medieras av den minskade risken för död i hjärt-

kärlsjukdom, cancer och diabetes (Wennberg et al., 2015). Förbättrat psykologiskt 

välbefinnande, genom exempelvis minskad oro, stress och depression, är även det 

associerat med regelbunden fysisk aktivitet. Psykologiskt välbefinnande är viktigt för 

prevention och hantering av hjärt-kärlsjukdomar men även av andra kroniska sjukdomar 

som diabetes, hypertension, fetma och cancer (Warburton et al., 2006). 

 
2.2.2 Effekter av fysisk aktivitet 

Det finns två potentiella sätt som fysisk aktivitet påverkar hälsan, dels genom förbättrad 

fitness och dels oberoende av fitness (Bouchard et al., 2012). Fitness, eller 

prestationsförmåga, syftar på ett antal olika egenskaper som individen har eller får och 

som relaterar tillbaka till dennes egen förmåga att kunna vara fysiskt aktiv. Balans, 

muskelstyrka, syreupptagningsförmåga och koordination är exempel på sådana 

egenskaper (Folkhälsomyndigheten). Ökad fitness har positiv effekt på den 

övergripande hälsan och ger bland annat ökad kardiorespiratorisk uthållighet och 

insulinpåverkan i skelettmuskel, sänkt blodtryck och ökad mängd high density 

lipoprotein (HDL). Det verkar som att vara fysiskt aktiv i sig även ger vissa 

hälsofördelar, trots utebliven eller liten ökad fitness. Detta speciellt hos de som är minst 

aktiva (Høj et al., 2014). De som är mest hälsosamma är även mest fysiskt aktiva och 

har högst fitness. Ökad fitness leder ofta till ökad fysisk aktivitet. De tre faktorerna 

verkar alltså influera varandra (Bouchard et al., 2012). Både fysisk aktivitet och 

förbättrad fitness har i flera studier visat sig korrelera med subjektiv hälsa (Sillanpää et 

al., 2012). 
 

Det verkar finnas ett linjärt samband mellan fysisk aktivitet och hälsa, en ökning av 

fysisk aktivitet och fitness leder till förbättrad hälsostatus. Det är de som har lägst 

fitness som får störst förbättring i hälsostatusen om de blir fysiskt aktiva (Warburton et 

al., 2006). Fitness bestäms dock inte endast av mängden fysisk aktivitet utan även andra 

livsstilsbeteenden, fysiska och sociala miljöförhållanden, personliga egenskaper och 

gener påverkar. Kardiorespiratorisk fitness, som är en nyckelkomponent i hälsorelaterad 

fitness, avgörs till 50 procent av familjära och genetiska egenskaper (Bouchard et al., 

2012). 

 

Regelbunden fysisk aktivitet ger preventiva effekter på merparten av de 

patofysiologiska mekanismer som bidrar till utveckling av hjärt-kärlsjukdom. Detta 

gäller exempelvis faktorer såsom endotelfunktion, hemostas, inflammatoriska faktorer, 

blodtryck, blodfetter, glukoskontroll, insulinkänslighet och fetma (Wennberg et al., 

2015). Både kroniska effekter och akuta responser fås av regelbunden fysisk aktivitet. 

De kroniska effekterna är en adaption till träningen som förvärvas över veckor eller 

månader. Varje individuellt aktivitetspass ger upphov till akuta responser som endast är 

kortvarigt ihållande (Hardman, 2012). 
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2.2.2.1 Akuta effekter av fysisk aktivitet 

Många olika funktioner i kroppen påverkas av varje individuellt aktivitetspass. Det är 

framförallt den inre miljön i skelettmuskulaturen, hjärtat och blodkärlen som påverkas. 

Mätbara effekter kan bland annat ses på stämningsläge, kognition, blodsockerkontroll 

och blodtryck (Henriksson and Sundberg, 2015). Storleken på de akuta responserna 

ökar med mer träning, eftersom träningen kan utföras på en högre intensitet (Hardman, 

2012) vilket gör att dosen fysisk aktivitet blir större (Henriksson and Sundberg, 2015). 

Ett par av effekterna diskuteras kort här.  

 

Lipoproteiner är proteiner som transporterar triglycerider och kolesterol i blodet. En hög 

plasmakoncentration av low density lipoproteiner (LDL), triglycerider och totalt 

kolestrol är relaterat till hjärtsjukdom. Däremot finns ett omvänt samband mellan 

hjärtsjukdom och HDL (Hardman, 2012). Fysisk aktivitet påverkar nivån av 

lipoproteiner (Henriksson and Sundberg, 2015). En sänkning av triglyceridnivån och en 

ökning av HDL-nivån timmar efter ett träningspass har konsekvent observerats i studier 

(Hardman, 2012). Efter en måltid höjs koncentrationen av lipoproteiner, hur stor 

höjningen blir beror på hur lång tid som passerat sedan det senaste fysiska 

aktivitetspasset. 12-36 timmar efter ett enstaka träningspass (på minst 30 minuter i 

måttlig intensitet) kan en sänkt måltidsrelaterad höjning ses. Uthållighetstränade 

individer får en större sänkning än otränade (Henriksson and Sundberg, 2015).  

 

Insulin Kroppens största insulinkänsliga vävnad är skelettmusklerna (Hardman, 2012). 

Vid träning krävs mindre insulin för att ta upp samma mängd glukos eftersom 

muskelkontraktion ökar upptaget i den kontraherande muskeln (Farrell, 2012). 

Styrketräning förstärker insulinsignaleringen och både insulinkänsligheten och 

glukosupptaget förbättras hos friska samt insulinresistenta individer vid 

uthållighetsträning (Sillanpää et al., 2009). Det är i huvudsak två regulatoriska processer 

som är inblandade i effekten. Dels glukostransport över muskelplasmamembranen 

genom en ökad rekrytering av GLUT4, den insulinkänsliga glukostransportören i 

skelettmuskel. Dels genom en ökning av enzymet glykogensyntas som vid ökad 

glukostillgång ökar glykogensyntesen (Hardman, 2012).  

 

Blodtryck i vila kan vara sänkt flera timmar efter ett träningspass, vilket är mer frekvent 

rapporterat hos de med högt tryck (Hardman, 2012). 

 

Immunfunktion och inflammation Olika immuncellers funktioner hämmas tillfälligt vid 

högintensiva, långvariga träningspass. Pass på måttlig intensitet kan däremot stimulera 

fördelaktiga förändringar i immunförsvaret om träningen är frekvent och regelbunden 

(Hardman, 2012). 

 

Även energibalansen påverkas av fysisk aktivitet, genom effekter på både fettoxidation 

och aptitreglering. Fettförbränningen blir förhöjd ett antal timmar efter träningen. 

Vanligtvis stimulerar träning till att energiintaget ökas men detta kompenserar bara 

delvis för den ökade energiåtgången och på kort sikt uppstår ett energiunderskott 

(Hardman, 2012). 

 
2.2.2.2 Kroniska effekter av fysisk aktivitet 

Ett stort antal mekanismer i kroppen påverkas av regelbunden fysisk aktivitet och 

resulterar bland annat i förbättrad kroppssammansättning, reducerad systemisk 

inflammation, ökad hjärtfunktion och höjd endotelfunktion (Warburton et al., 2006). Ett 

par av effekterna diskuteras kort här.  
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Hjärta och cirkulation Hjärtats slagvolym ökar till följd av ökad storlek och förbättrad 

kontraktilitet och redistribution av blodflödet. Dessa faktorer leder till att den maximala 

syreupptagningsförmågan förbättras. Blodvolymen, både plasma och blodkroppar, ökar 

men andelen blodkroppar sjunker något vilket leder till att blodet får en lägre viskositet. 

Detta bidrar tillsammans med sänkt kärlstyvhet, resistenskärlens förbättrade 

dilatationsförmåga och en ökad volym i större artärer till sänkt blodtryck. Även 

blodkoagulationen påverkas, fibrinolysen ökar och nivåerna av fibrinogen sjunker 

(Henriksson and Sundberg, 2015). 

 

Inflammation Immunsystemets funktion anses kunna förbättras och 

infektionskänsligheten reduceras med regelbunden fysisk aktivitet i måttlig till 

medelhög intensitet. Men intensiv och långvarig träning kan däremot hämma funktionen 

och öka känsligheten för infektioner (Henriksson and Sundberg, 2015).  

 

Kroppssammansättning Studier visar att olika träningsprogram ofta ger en nedgång i 

fettvikt, i genomsnitt 0,1 kg per vecka, men inte alltid i kroppsvikt beroende på att 

muskelmassan ökar. Minskningen i fettvikt är i princip alltid större än den i kroppsvikt 

(Henriksson and Sundberg, 2015). 

 

Nervsystemet påverkas på en mängd olika sätt. Koordination, balans och 

reaktionsförmåga förbättras, den kognitiva förmågan bibehålls bättre, 

depressionssymtom minskar och både sömnkvalité och självkänsla förbättras 

(Henriksson and Sundberg, 2015). 

 

Insulin Den förbättrade insulinkänsligheten i vävnader och de minskade nivåerna av 

frisatt insulin från beta-cellerna i pancreas gör att vältränade individer har lägre 

koncentrationer av insulin i plasman jämfört med otränade (Henriksson and Sundberg, 

2015, Sillanpää et al., 2009). Effekten kan härledas till ökad kapillärtäthet i musklerna 

och förändringar i muskelfibertyp (Sillanpää et al., 2009). 

 
2.2.2.3 Energimetabolism 

All rörelse kräver energi och den energikälla skelettmusklerna använder kallas adenosin 

triphosphate (ATP), vilken genererar spänning (kraft) i musklen. Spänningen överförs 

med hjälp av bindväv till skelettsystemet och rörelse skapas (Howley, 2012). ATP kan 

genereras både genom anaeroba och aeroba processer, varav den senare är basen för vår 

dagliga muskelaktivitet och därmed den viktigaste (Linden, 1969). I den aeroba 

processen metaboliseras kolhydrater (muskelglykogen och blodglukos) och fett 

(fettvävnad och intramuskulära källor) med hjälp av syre. Cellernas mitokondrier är 

platsen där fullständig oxidering av dessa ämnen sker. Uthållighetsträning ökar antalet 

mitokondrier vilket ger en större kapacitet för muskeln att använda fett som bränsle. 

Detta eftersom fett, till skillnad från kolhydrater, endast kan metaboliseras denna väg 

(Howley, 2012). Under den aeroba processen konsumeras syre och koldioxid 

produceras. Syrgaskonsumtionen är direkt kopplad till energiförbrukningen, volymen av 

syre som förbrukas (VO2) ökar när intensitetet i arbetet ökar eftersom mer energi krävs 

(Howley, 2012). Hur mycket energi per tidsenhet som kan utvinnas på detta sätt 

begränsas av tillgången på syre i den arbetande musklen. När syreförbrukningen inte 

längre stiger trots att intensiteten ökar har den maximala syreförbrukningen (VO2max) 

nåtts (Linden, 1969). Syrgaskonsumtionen kan öka 10-25 gånger från viloomsättningen 

till den i maximalt arbete. I vila är förbrukningen ungefär 0,25 L/min, under en lugn 
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promenad strax över 1,0 L/min och vid maximalt kroppsarbete så hög som 2-7 L/min 

(Henriksson and Sundberg, 2015). 

 
2.2.2.4 VO2max 

Cardiac output är den volym blod som pumpas av hjärtat varje minut och denna bestäms 

av hjärtats slagfrekvens och slagvolym. Hjärtfrekvensen ökar i takt med att 

arbetsbelastningen ökar, tills maxfrekvensen nås. Även slagvolymen ökar, men den 

begränsas av den snabbare hjärtfrekvensen eftersom den diastoliska fyllnadstiden 

minskar. När syreförbrukningen inte längre ökar trots att intensiteten i arbetet ökar har 

VO2max uppnåtts. Arbetets intensitet kan därefter ändå ökas och bibehållas en kort stund 

genom anaerob metabolism (Widmaier et al., 2014). Även om VO2max teoretiskt sätt 

begränsas av såväl cardiac output som respirationssystemets förmåga att transportera 

syre till blodet och de arbetande skelettmusklernas förmåga att använda syret, är det 

normalt sett cardiac output som avgör VO2max. Vid 75 procent av VO2max tenderar 

slagvolymen att plana ut och till och med att backa hos äldre personer. Förmågan för 

slagvolymen och därmed även cardiac output att öka den ventrikulära fyllnaden 

begränsas även av oförmågan hos perifera faktorer som gynnar venöst återflöde 

(Widmaier et al., 2014). 

 

VO2max är inte ett fixerat värde utan kan ändras beroende på den fysiska aktivitetsnivån. 

En längre tids sängliggande kan sänka VO2max med 15-25 procent likaväl som intensiv, 

långvarig träning kan höja det med motsvarande. En otränad person som börjar träna 

regelbundet erhåller i vila en högre slagvolym och en lägre hjärtfrekvens gentemot 

tidigare, men cardiac output förblir oförändrat. Hjärtat behöver alltså inte slå lika fort 

för att pumpa runt samma mängd blod. Hos samma person ökar dock cardiac output vid 

VO2max på grund av en ökad slagvolym. Den maximala hjärtfrekvensen ändras inte av 

träning. Den högre slagvolymen beror både på att hjärtat påverkas (de ventrikulära 

väggarna remodelleras vilket resulterar i måttlig hypertrofi och en ökning i 

kammarstorlek) och på perifera effekter såsom ökad blodvolym och ökat antal blodkärl i 

skelettmuskler, vilket ger ökat blodflöde i muskler och venöst återflöde (Widmaier et 

al., 2014). Hjärtat får dessutom en ökad kontraktilitet som bidrar till en ökad slagvolym 

(Henriksson and Sundberg, 2015). Med stigande ålder sjunker den uppnåbara maximala 

hjärtfrekvensen och därmed cardiac output. Detta beror framför allt på en ökad styvhet 

av hjärtat som sänker dess förmåga att snabbt fyllas under diastole (Widmaier et al., 

2014).  

 

VO2max kan anges både i absoluta termer (L/min) och relativt till kroppsvikt 

(mL/kg/min). Värdet varierar stort mellan olika idivider i befolkningen.  Hjärtpatienter 

kan ha värden så låga som 20 ml/kg/min medan elitdistanslöpare kan närma sig 80 

ml/kg x min (Howley, 2012). Skillnaderna beror endast i genomsnitt till 15 procent (kan 

variera mellan 0-50 procent) på träning, resten står genetiska faktorer för. Män har 

generellt sett högre värden än kvinnor. Detta kan förklaras av männens högre cardiac 

output orsakad av högre maximal slagvolym till följd av större hjärta samt på grund av 

högre hemoglobinkoncentration (150 g/L jämfört med 130 g/L) (Howley, 2012).  

 

2.3 Fysisk inaktivitet 
Fysisk inaktivitet även benämnt stillasittande, där hjärt- och andningsfrekvensen inte 

höjs märkbart över den i vila, är den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen. Den 

samhälliga hälsobördan är i samma storlek som den från fetma och rökning (McKinney 

et al., 2016). Fysisk inaktivitet ökar risken för flera sjukdomar såsom hjärtkärl-

sjukdomar och flera cancerformer (Ekblom-Bak et al., 2015, Holm et al., 2012). Det 
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finns studier som tyder på att om alla inaktiva blev aktiva kunde cirka 6 procent av 

bördan av de icke-smittsamma sjukdomarna elimineras (McKinney et al., 2016). 

Individer kan trots att de når rekommendationerna för fysisk aktivitet vara mycket 

stillastittande (Barone Gibbs et al., 2016). Studier, både nationella och internationella, 

visar att cirka 60 procent av dagen tillbringas stillasittande, 5 procent i måttlig eller 

högre instensitet och resterande 35 procent spenderas i låg intensitet (Mattson et al., 

2014). Det är framförallt den lågintensiva fysiska aktiviteten som begränsas av ett 

stillasittande beteende. En dansk studie visade att om en ökad andel av befolkningen 

cyklade till jobbet skulle samhällets sjukdomsbörda minska, delvis genom minskad 

fysisk inaktivitet (Holm et al., 2012). I Sverige beräknas omkring 13-15 procent av 

befolkningen vara fysiskt inaktiva (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

 

2.4 Relationen mellan fysisk aktivitet, syreupptagningsförmåga och 
sjukfrånvaro 
Det finns studier som visar att arbetare som utför högintensiv aktivitet har färre 

sjukdagar än dem som inte utför någon aktivitet (Proper et al., 2006). Men bevisen för 

att fysisk aktivitet minskar sjukfrånvaron är begränsade (Amlani and Munir, 2014). 

Arbetsförmåga tros vara en prediktor till sjukfrånvaro då det är nära relaterat till 

hälsostatus, vilket i sin tur är en stark prediktor till sjukfrånvaro. Sambandet mellan 

aerobisk kapacitet och arbetsförmåga är oklart, vilket även sambandet mellan aerobisk 

kapacitet och sjukfrånvaro är. Vissa studier har funnit en negativ korrelation mellan 

syreupptagningsförmåga och sjukfrånvaro, medan andra inte gjort det (Strijk et al., 

2011).  

 

2.5 Värnamo kommuns hälsoutbildning 
Värnamo kommun anordnar sedan år 2011 årligen en hälsoutbildning som riktar sig till 

de medarbetare som har sex eller fler frånvarotillfällen under ett år. Medarbetare kan 

även bli uttagna till utbildningen om dennas chef bedömmer att medarbetaren är i 

riskzonen för ohälsa och att det finns signaler om att ökad alternativt upprepad 

sjukfrånvaro snart kan bli aktuell. Medarbetare kan tacka nej till erbjuden utbildning 

men får i sådana fall ett förstadagsintyg enligt Örnberg3, d v s hen måste vid 

sjukfrånvaro ha ett läkarintyg redan den första sjukdagen (Försäkringskassan), under ett 

år. Möjligheten att få förstadagsintyg istället för att genomföra utbildningen fanns dock 

inte under det första året. Utbildningen är en hälsofrämjande insats vars syfte är att 

stimulera deltagarna till en livsstil som stärker hälsan samt att minska både 

korttidsfrånvaron och risken för längre sjukfrånvaro. Målet med utbildningen är att öka 

deltagarnas upplevda arbetsförmåga, förbättra deras kondition samt att minska såväl 

antal sjukfrånvarotillfällen som sjuklönekostnaden (Värnamo kommun, 2016). 

 

Örnberg4 beskrev vidare att inför utbildningen genomförs ett hälsosamtal på 

företagshälsovården efter vilket en individuell handlingsplan upprättas i samråd mellan 

medarbetare, företagssköterska och chef. Förutom frågor rörande hälsan och livsstilen 

tas även fritiden samt arbetet och arbetsgruppen i beaktning under samtalet. Deltagaren 

får genomföra ett cykelkonditionstest samt ett Work Ability Index-test (WAI-test). 

WAI-testet är ett självskattande arbetsförmågetest och utgörs av en enkät bestående av 

10 frågor som den anställde besvarar själv (Arbets- och miljömedicin i Uppsala, 2012). 

Vidare beskrev Örnberg5 att utbildningen består av cirka tio tillfällen á två timmar. 

                                                 
3 Björn Örnberg friskvårdskonsulent Värnamo kommun, intervju 20 januari 2016. 
4 Björn Örnberg friskvårdskonsulent Värnamo kommun, intervju 20 januari 2016. 
5 Björn Örnberg friskvårdskonsulent Värnamo kommun, intervju 20 januari 2016. 
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Varje träff inleds med ett teoripass och avslutas med fysisk aktivitet. Utbildningen sker i 

grupp och på betald arbetstid. De flesta passen håller kommunens friskvårdskonsulent i, 

men för vissa delar såsom exempelvis föreläsningen om stress anlitas kompetens från 

annat håll. Efter genomförd utbildning görs en uppföljning av handlingsplanen hos 

företagshälsovården. Vid detta tillfälle görs även ett nytt cykelkonditionstest och WAI-

test, vars resultat jämförs med resultaten från det första tillfället. Ett par månader efter 

avslutad utbildning genomförs en uppföljningsträff med gruppen och 

friskvårdskonsulenten. 

 

 
Figur 1. Figuren beskriver processen som medarbetaren går igenom efter att ha blivit uttagen till 

utbildningen. Medarbetaren kan tacka nej till erbjuden utbildning och åläggs i sådana fall med ett 

förstadagssjukintyg under ett år. 

 

Enligt Örnberg6 hölls den första utbildningen hösten 2011- våren 2012 och sedan har 

nya utbildningar hållits varje vår de efterföljande åren. Utbildningens upplägg har 

justerats en del under åren, störst är skillnaden mellan den första omgången och de 

sedan åtföljande. Det första året utbildningen hölls innehöll den endast teoripass som 

vardera var 1,5 timmar och således innehöll utbildningen vid detta tillfälle ingen 

praktisk fysisk aktivitet. Fyra pass kunde deltagarna dock själva välja inriktning på, 

valet stod mellan stress, viktminskning och fysisk aktivitet. De som valde fysisk 

aktivitet fick då, förutom teoripass angående ämnet, testa på olika fysiska aktiviteter. 

Detta val gjorde två femtedelar av deltagarna. De senare omgångarna har innefattat 

fysiska aktivitetspass vid varje träff. Föreläsningarna som ingår behandlar bland annat 

livsstilsförändring, fysisk aktivitet och stress och har även de ändrats lite under åren. 

Vidare menar Örnberg7 att deltagarna inte hade möjlighet att tacka nej till utbildningen 

det första året, vilket de har haft de efterföljande åren. Under det första året fanns inte 

                                                 
6 Björn Örnberg friskvårdskonsulent Värnamo kommun, intervju 20 januari 2016. 
7 Björn Örnberg friskvårdskonsulent Värnamo kommun, intervju 20 januari 2016. 
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heller ett uttalat krav på närvaro för att få fullfölja utbildningen. Men då närvaro krävs 

för att kunna tillgodogöra sig utbildningens innehåll har kraven skärpts under åren. De 

två senaste åren har utbildningen avbrutits för deltagare som varit frånvarande vid tre 

tillfällen och deltagaren har då belagts med förstadagsintyg.  

 

Enligt Örnberg8 har sjuklönekostnaderna årligen följts upp för de grupper som gått 

utbildningen respektive för de anställda i kommunen totalt sett. Dessa uppföljningar har 

visat att sjuklönekostnaden på gruppnivå för deltagarna i utbildningen har sjunkit medan 

kostnaden för övriga anställda i kommunen har ökat alternativt minskat i en lägre 

omfattning än för utbildningsgrupperna. Siffrorna som jämförs i figur 2 är 

ettårsperioden som uttagningen till utbildningen grundar sig på och ettårsperioden direkt 

efter utbildningen. För exempelvis år 2013 är det sjuklönekostnaden för perioden 

110901-120831 som jämförs med perioden 120501-130430 för deltagarna i 2013 års 

utbildning respektive för övriga anställda i kommunen. För 2015-års grupp finns ännu 

inte motsvarande siffror.  

 

 
 

Figur 2. Diagrammet visar jämförelsen mellan sjuklönekostnaden för dels de som deltagit i 

hälsoutbildningen (mörkgrå stapel) och dels för övriga anställda i kommunen (ljusgrå stapel). Jämförelsen 

är gjord mellan perioden som uttagningen till utbildningen grundar sig på (ex. för 2013 års grupp 110901-

120831) och perioden direkt efter utbildningen som följer efter utbildningens slut (ex. för 2013 års grupp 

120501-130430).  

 

Även antalet sjukfrånvarotillfällen följs enligt Örnberg9 upp och där ses en tydlig trend 

med sjunkande siffror på gruppnivå. Effekten gäller inte bara året efter utbildningen 

utan siffrorna har fortsatt, med något undantag, sjunka varje år och detta illustreras i 

figur 3. 

 

                                                 
8 Björn Örnberg friskvårdskonsulent Värnamo kommun, intervju 20 januari 2016. 
9 Björn Örnberg friskvårdskonsulent Värnamo kommun, intervju 20 januari 2016 
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Figur 3. Det totala antalet sjukfrånvarotillfällen redovisade per grupp och utbildningsår. 
 

3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om pass med fysisk aktivitet i hälsoutbildningen ger 

någon effekt på deltagarnas senare aktivitetsnivå och upplevda hälsa samt om 

deltagarnas syreupptagningsförmåga förändrats och om detta i så fall kan kopplas till 

den sänkta sjukfrånvaron.  

  

3.1 Frågeställning 
Följande frågeställningar är tänkta att besvaras med hjälp av enkäten:  

 Upplever deltagarna att deras subjektiva hälsa förbättrats sedan utbildningen och 

finns det någon skillnad i upplevd hälsa mellan den första gruppen, där fysisk 

aktivitet inte ingick praktiskt i utbildningen i någon större mängd,  och de 

efterföljande, där det ingick i princip varje träff? 

 Finns det någon skillnad i fysisk aktivitet idag mellan deltagarna i den första 

gruppen och deltagarna i de efterföljande grupperna? 

 

Med hjälp av cykelkonditionstestet är tanken att försöka belysa följande  

 Ger utbildningen någon effekt på deltagarnas syreupptagningsförmåga och kan 

effekten i såfall relateras till förändrad sjukfrånvaro? 

 

4 Metod 
 

4.1 Val av metod 
Studiens grund är en enkät, vilken kompletteras med cykelkonditionstester för ett urval 

av deltagarna i studien. Att valet föll på att göra en enkätstudie beror till stor del på att 

Värnamo kommun ville att alla deltagarna skulle ha möjlighet att lämna sina synpunkter 

på utbildningen. Cykelkonditionstester valdes för att kunna besvara frågeställningarna 

om syreupptagningsförmågan påverkas på längre sikt av utbildningen och om något 

samband kan ses mellan syreupptagningsförmåga och sjukfrånvaro. 

 
4.1.1 Urval för enkät 

Alla som deltagit i hälsoutbildningen åren 2011-2015 och fortfarande arbetar på 

kommunen ingick i studien. Det resulterade i en grupp på 66 personer, varav 3 män. 

Individernas ålder varierade från 26-66 år och det stora flertalet arbetar inom antingen 

barn och utbildningsförvaltningen eller omsorgsförvaltningen. Det var 31 personer som 
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blev uttagna till utbildningen 2011-2012, varav 23 fortfarande arbetar inom kommunen. 

2013 togs 21 personer ut, 18 av dessa genomförde utbildningen och 17 arbetar idag i 

kommunen. 17 personer var aktuella till utbildningen 2014, 14 av dessa genomförde 

den och 13 arbetar kvar. 2015 var det 14 personer som togs ut, 13 genomförde 

utbildningen och dessa arbetar alla fortfarande inom kommunen.  

 
Tabell 1. Antalet deltagare per år som blev uttagna till utbildningen, antalet som genomförde den samt 

antalet som fortfarande arbetar inom kommunen och därmed utgör underlaget för enkätundersökningen. 

 
 2011-2012 2013 2014 2015 

Uttagna 31 21 17 14 

Genomförde 31 18 14 13 

Arbetar kvar 23 17 13 13 

 
4.1.2 Bortfall 

Av de 66 personer som ingick i urvalet, besvarade 34 stycken enkäten, det vill säga 52 

procent.  

 
4.1.3 Tillvägagångssätt 

En enkät användes för att samla in informationen som behövdes för att kunna besvara 

frågeställning 1-2. Enkäten (bilaga 1) och följebrevet (bilaga 2) togs fram i samarbete 

med personalavdelningen på Värnamo kommun. Den färdiga enkäten skickades 

tillsammans med följebrevet postledes till deltagarna 2016-02-25. Adresser till samtliga 

berörda bistod Värnamo kommuns personalavdelning med. En påminnelse skickades ut 

2016-03-10  till de som inte svarat och 2016-03-30 mailades en andra påminnelse ut. 

Enkäten bifogades med den andra påminnelsen med en uppmaning till deltagarna att 

höra av sig ifall dessa hellre ville få enkäten hemskickad. Svar som mottogs senast 

2016-04-25 användes som underlag för studien. 

 
4.1.4 Enkätutformning 

Enkäten består av 21 frågor (bilaga 1). De första 4 frågorna berör bakgrundsfakta och de 

följande 17 frågorna berör hälsoutbildningen. Det är frågorna 5, 7, 14, 15, 17 och 18 

som ligger till grund för studien. Resterande frågor låg endast i Värnamo kommuns 

intresse och kommer således inte beröras i studien. Frågorna utformades som 

påståenden med fasta svarsalternativ, med undantag för den sista frågan som är en 

öppen fråga med plats för ytterligare synpunkter. Deltagarna får med en sådan fråga 

möjlighet att själva kommentera om det är något de vill tillägga efter att ha svarat på 

alla fasta frågor. Dessa svar kan ge goda idéer som kan vara bra att ha när de insamlade 

svaren tolkas och analyseras (Trost, 2012). För frågorna med fasta svaralternativ 

användes en sexgradig skala eftersom en sådan användes vid den mindre utvärdering 

som deltagarna fått fylla i vid respektive utbildnings slut. När det är deltagarens attityd 

till något som efterfrågas kan frågan anges som ett påstående. Fasta svarsalternativ 

valdes för att enkäten skulle upplevas lätt att besvara och för att underlätta analysen 

(Trost, 2012). 

 

Negationer, långa, invecklade meningar och flera frågor i en har undvikits för att göra 

enkäten tydlig och lätt att förstå. Vanligt språk samt konsekvent språkbruk och 

utformning har använts för att underlätta för den som svarar. Dessa faktorer kan genom 

att de gör enkätfrågorna lätta att förstå dessutom ge en hög reliabilitet (Trost, 2012). En 

webredaktör hjälpte till med layouten av enkäten för att få en snygg, logiskt utformad 

enkät med god läsbarhet. Detta är av betydelse för att deltagarna ska uppfatta enkäten 

som seriös och tilltalande (Ejlertsson, 2005). 
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4.1.5 Urval för cykelkonditionstest 

Tanken var från början att erbjuda alla ur 2014 års grupp att göra ett nytt 

cykelkonditionstest för att kunna jämföra med deras tidigare tester och se utvecklingen 

av konditionen. Denna grupp valdes då den ansågs ha haft tid på sig att etablera nya 

vanor och vidmakt hålla dessa sett gentemot gruppen från 2015 som inte haft lika lång 

tid på sig. Samtidigt har deltagarna inte hunnit bli så mycket äldre, vilket ansågs spela 

roll då syreupptagningsförmågan blir sämre med åldern (Bouchard et al., 2012). Detta 

gick inte att uppfylla dels på grund av svårighet att få kontakt med deltagarna, dels på 

grund av att vissa tackade nej till erbjudandet. Istället kontaktades deltagare från övriga 

år. Till slut fanns en grupp på 11 personer, varav 1 man, i blandade åldrar. Av dessa 

hade 4 stycken deltagit i utbildningen 2011-2012, 1 person år 2013, 4 stycken 2014 och 

de resterande 2 personerna år 2015. Kriterier för att få göra testet var att ha deltagit i 

hälsoutbildningen, fortfarande arbeta inom kommunen och ha gjort två konditionstester 

i samband med hälsoutbildningen, ett innan utbildningen och ett efter utbildningens slut. 

 
4.1.6 Tillvägagångssätt 

Deltagarna från 2014 kontaktades först via mail med en fråga om de vara villiga att göra 

ett nytt cykelkonditionstest (bilaga 5), de som tackade ja till detta blev uppringda för 

närmare information. Då inte tillräckligt många deltagare hittades, ringdes deltagare 

från år 2013 upp och delgavs frågan om de var villiga att göra ett nytt konditionstest, 

under förutsättning att de hade gjort testet i anslutning till utbildningen. Då kvoten 

fortfarande inte uppnåddes kontaktades deltagare från 2015 års utbildning och slutligen 

från 2011-2012 via telefon. Cheferna till dem som tackade ja blev uppringda av 

Värnamo kommuns friskvårdskonsulent för att godkänna att deltagarna fick göra testet 

på arbetstid. Det var inte alla chefer som nåddes, men de flesta deltagare valde att göra 

testet på fritiden trots erbjudande om att göra det på arbetstid. Tider beställdes från 

Avonova Apladalens företagshälsovård, där testet senare utfördes. De deltagare som 

tackat ja till att utföra testet blev uppringda och erbjudna en tid. Samtidigt beställdes 

deltagarnas resultat från tidigare tester från Previa företagshälsovård, där dessa var 

utförda. 

 
4.1.7 Cykelkonditionstest 

Testet som utfördes var ett submaximalt arbetsprov på cykelergometer enligt Åstrand. 

Deltagarna utförde testet under olika tider på dagen. De fick instruktioner om att inte 

röka, snusa, äta eller dricka (exlusive vatten) en timma före testet. När deltagarna kom 

till företagshälsovården träffade de en företagssköterska och fick då svara på frågor om 

rökning, snusning, diabetes, astma, medicinering, infektioner de senaste 3-4 veckorna 

samt regelbunden motion. Deltagarens blodtrycket mättes och ålder och vikt noterades. 

Pulsen mättes i vila medan deltagaren satt på cykeln, på vilken testet skulle utföras. 

Företagssköterskan gjorde en individuell bedömning av varje deltagare och valde 

belastning utifrån denna. Deltagaren cyklade tills pulsen ej längre ökade, i de flesta 

fallen i sex minuter, i något fall ändrades belastning då det ansågs nödvändigt. 

Deltagarens puls noterades för varje minut och i slutet av testet fick deltagaren skatta 

ansträngningen med hjälp av borgskalan. O2L/min räknades ut, korrigerades för ålder 

och sedan för vikt. Det framräknade värdet för O2mL/kg x min värderades slutligen till 

mycket lågt, lågt, genomsnittligt, högt eller mycket högt. Var gränserna går mellan de 

olika kategorierna beror på kön och ålder och anges därför inte här. 
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4.2 Bearbetnings- och analysmetod 
Resultaten sammanställdes i Excel och sedan gjordes analyser i IBM SPSS Statistics 24 

(SPSS). All data avidentifierades och varje enskild respondents svar kunde följas med 

en kod. Chi2-analys gjordes i SPSS av bearbetad data för att undersöka om det fanns 

någon korrelation mellan variablerna. Innan svaren på de aktuella frågorna analyserades 

gjordes de sex svarsalternativen om till en tregradig skala där svarsalternativen 1 och 2 

tolkades som en etta, svarsalternativen 3 och 4 tolkades som en tvåa samt 5 och 6 som 

en trea. En etta tolkades som inte alls/mycket dåligt/negativt, en trea som i mycket hög 

grad/mycket bra/positivt och en tvåa som i någon mån/varken eller.  

 

För att besvara frågeställningen om upplevd hälsa analyserades frågorna 5, 14 och 15 i 

enkäten genom Chi2-analys. Chi2-analys användes även för att analysera fråga 17 och 

18, vilka användes för att besvara frågeställningen om det finns någon skillnad i fysisk 

aktivitet mellan dem som gick utbildningen det första året och dem som gick den något 

av de efterföljande åren. 

 

För att besvara frågeställningarna om syreupptagningsförmågan förbättras och om detta 

har något samband med förändring i sjukfrånvaron användes resultaten från 

cykelkonditionstestet, de tidigare testerna samt uppgifter om sjukfrånvaro som Värnamo 

kommun bistod med. Normalfördelningen testades efersom de statistiska test som 

användes kräver att data ska vara normalfördelat. Då förändringen i sjukfrånvaro inte 

var normalfördelad användes icke parametriska test (u-test och rangkorrelationer). 

 

4.3 Etiska överväganden 
Hänsyn har tagits till de fyra krav som preciseras i Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Dessa krav är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet (Ejlertsson, 2005). Deltagandet i både enkäten och 

cykelkonditionstestet var frivilligt och information gavs om utvärderingen och dess 

syfte. Respondenternas svar på enkäten och deltagarnas resultat på konditionstestet har 

behandlats konfidentiellt och sammanställts statiskt. Ingen av de som arbetat med 

enkäten vet vem som svarat vad. Den lista med löpnummer som användes för att slippa 

skicka påminnelser angående enkäten till dem som redan svarat har förstörts. All 

persondata avidentifierades men relevant demografisk data såsom ålder och förvaltning 

inkluderades. 

 

5 Resultat 

5.1 Deltagardata för enkäten 
Det inkom slutligen 34 enkäter, det vill säga 52 procent av urvalet besvarade enkäten. 

13 svar inkom från 2011-2012 års grupp, vilket motsvarar 57 procent av denna grupp. 

Från 2013 års grupp inkom 11 svar, detta utgör 64 procent av gruppen. 7 (54 procent) 

av deltagarna 2014 besvarade enkäten. Av 2015 års deltagare besvarade 3 personer (23 

procent) enkäten. En sammanställning av siffrorna kan ses i figur 4. 
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Figur 4. Antalet respondenter jämfört med totalt urval redovisade per utbildningsår. 

 

12 av deltagarna (35 procent) uppgav att de jobbade inom barn och 

utbildningsförvaltningen, 14 stycken (41 procent) inom omsorgsförvaltningen och 8 

stycken (24 procent) inom någon annan förvaltning. 2 av de 34 respondenterna var män. 

Av de som besvarade enkäten var 7 personer 30-39 år, 13 personer var 40-49 år och 14 

personer var 50 år eller äldre. I figur 5 kan åldersfördelningen ses i procent.  

 
 

Figur 5. Diagramet visar åldersfördelningen för respondenterna. 

 

Åldersfördelningen i urvalet såg ut på ungefär samma sätt som hos respondenterna, 

vilket kan ses i figur 6. 2 personer var 20-29 år, 14 personer var 30-39 år och 25 

personer vardera var 40-49 år respektive 50 år eller äldre. 

 

 
 

Figur 6. Åldersfördelningen i urvalet visat i procent. 
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På fråga nummer 7 i enkäten, ”min upplevelse av att bli uttagen till hälsoutbildningen”, 

svarade 24 procent negativ (n = 8) och 55 procent svarade positiv (n = 18). Resterande 

21 procent hade ingen uppfattning (n = 7). I figur 7 redovisas andelen negativa, utan 

uppfattning och positiva totalt samt 2011-2012 års grupp (n = 12) jämfört med 2013-

2015 års grupper (n = 21). 

 

 
 

Figur 7. Andelen som upplevde det negativt, positivt alternativt varken eller att bli uttagen till 

utbildningen redovisat första utbildningstillfället (2011-2012) jämfört med de resterande (2013-2015) 

samt de totala siffrorna. 

 

5.2 Subjektiv hälsa och dess korrelation med utbildningsår 
Av de 34 respondenterna uppgav 29 stycken (85 procent) att deras hälsa är medelmåttlig 

alternativt god/mycket god. Sammanlagt 25 deltagare (74 procent) svarade att de 

upplever att den egna hälsan förbättrats i någon mån alternativt i hög grad sedan 

utbildningen. 26 av respondenterna (76 procent) ansåg att utbildningen påverkat den 

egna hälsan positivt. Den upplevda hälsan (fråga 14) visade ingen korrelation med 

vilket år utbildningen var genomförd. Det fanns heller inget samband mellan det år som 

respondenten deltagit i utbildningen och om deltagaren ansåg sig ha en bättre hälsa idag 

jämfört med innan utbildningen (fråga 15). 

 
Tabell 2. Skillnaden mellan 2011-2012 års grupp och de efterföljande grupperna i deltagarnas upplevda 

hälsa idag samt upplevelsen av att hälsan förbättrats sedan utbildningen. 

 

 2011-2012 (n = 13) 2013-2015 (n = 21) P-värde 

Upplevd hälsa idag (fråga 14)   0,354 

 Mycket dålig (n = 5)  23 %  10 %  

 Måttlig (n = 18)  39 %  71 %  

 Mycket bra (n = 11)  39%  19 %  

Förbättrad hälsa (fråga 15)   0,449 

 Inte alls (n = 9)  39 %  19 %  

 I någon mån (n = 18)  46 %  57 %  

 I hög grad (n = 7)  15 %  24 %  

 

Inte heller i fråga om hälsoutbildningen påverkat den egna hälsan positivt (fråga 5) 

fanns något statiskt signifikant samband med utbildningsår.  

 

 

Negativ Utan uppfattning Positiv

2011-2012 25% 33% 42%

2013-2015 24% 14% 62%

Totalt 24% 21% 55%
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Tabell 3. Skillnaden mellan gruppen från det första året och de efterföljande åren i fråga om utbildningen 

påverkat hälsan positivt. 

 

 2011-2012 (n = 12) 2013-2015 (n = 21) P-värde 

Påverkan av utbildningen på hälsan   0.089 

 Inte alls (n = 7)  42 %  10 %  

 I någon mån (n = 21)  50 %  71 %  

 I hög grad (n = 5)  8 %  19 %  

 

 

5.3 Skillnad i fysisk aktivitet mellan deltagare från olika utbildningsår 
Frågan om deltagaren upplever att deras fysiska aktivitetsnivå är högre idag än innan 

utbildningen (fråga 17) visade inget samband med om deltagaren gått det första året 

eller något av de efterföljande åren. Däremot kunde ett statistiskt signifikant samband 

ses för nivån av fysisk aktivitet den senaste veckan (fråga 18) och vilket år deltagaren 

gått utbildningen (det första eller något av de resterande).  

 
Tabell 2. Skillnaden mellan 2011-2012 års grupp och grupperna de efterföljande åren i uppfattningen om 

högre fysisk aktivitet idag jämfört med innan utbildningen samt andel som uppnått rekommendationerna 

om fysisk aktivitet den senaste veckan. 

 

 2011-2012 (n = 12) 2013-2015 (n = 21) P-värde 

Högre aktivitetsnivå   0,564 

 Nej (n = 7)  17 % 23 %  

 I viss mån (n = 21)  75 % 57 %  

 Ja (n = 5)  8 % 19 %  

    

  (n = 11) (n = 21)  

Uppnår rekommendationer   0,012 

 Nej (n = 10)  46 % 24 %  

 I viss mån (n = 11)  0 % 52 %  

 Ja (n = 11)  55 %                 24 %  

 

5.4 Deltagardata för cykelkonditionstestet 
Det var 11 personer som utförde cykelkonditionstestet. Dessa fördelade sig på 1 man 

och 10 kvinnor. 4 av dem gick hälsoutbildningen 2011-2012, 1 deltagare år 2013, 4 

stycken år 2014 och 2 stycken år 2015. 4 deltagare var 30-39 år, 5 stycken var 40-49 år 

och 3 stycken var 50 år eller äldre. Två tredjedelar av deltagarna uppgav att de 

motionerar regelbundet. 

 

5.5 Effekt på syreupptagningsförmåga och relationen till sjukfrånvaro 
Ingen effekt på syreupptagningsförmågan kunde identifieras på gruppnivå mellan något 

av de tre testtillfällena (innan utbildningen, efter utbildningens slut och vid tiden för 

denna studie).  
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Figur 4. Jämförelse av deltagarnas syreupptagningsförmåga, presenterad på gruppnivå, för de tre 

testtillfällena (innan utbildningen (tillfälle 1), efter utbildningens slut (tillfälle 2) och vid tiden för denna 

studie (tillfälle 3)). 

 

Inget samband kan ses mellan den sänkta sjukfrånvaron och förändring i 

syreupptagningsförmågan. Alla deltagare förutom en har sänkt sin sjukfrånvaro, på 

gruppnivå är sjukfrånvaron sänkt med 50 procent. Endast ett fåtal deltagare har 

förbättrad syreupptagningsförmåga, de flesta har i princip oförändrad alternativt sänkt 

förmåga.  

 

 
Figur 5. Förändringen i sjukfrånvaro i relation till förändringen i syreupptagningsförmåga för deltagarna i 

cykelkonditionstestet. 

 

6 Diskussion 
 

6.1 Ingen skillnad i effekten på subjektiv hälsa mellan grupperna 
För att besvara frågeställningarna om deltagarna upplever att deras subjektiva hälsa har 

förbättrats sedan utbildning och om det finns någon skillnad i upplevd hälsa mellan den 

första gruppen och de efterföljande grupperna analyserades fråga 5 (hälsoutbildningen 

har påverkat min hälsa positivt), fråga 14 (min upplevda hälsa idag) och fråga 15 (min 

hälsa har förbättrats sedan utbildningen). 74 procent av respondenterna angav att den 
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egna hälsa har förbättrats sedan utbildningen och 76 procent att hälsoutbildningen 

påverkat hälsan positivt. Signifikansen av svaren har inte gått att beräkna då 

kontrollgrupp saknas och eftersom den upplevda hälsan inte mättes innan utbildningen 

finns det inget att jämföra resultaten från undersökningen med. Det kan därför inte 

bevisas att deltagarnas subjektiva hälsa har förbättrats, det verkar dock som att 

åtminstone enkätens respondenter i stor utsträckning upplever att hälsoutbildningen 

påverkat den subjektiva hälsan positivt i någon mån. Subjektiv hälsa har visats sig ha ett 

samband med korttidssjukfrånvaro (Halford et al., 2012), och detta skulle kunna vara en 

av orsakerna till att sjukfrånvaron har sänkts. Men detta är inget som denna studie 

kunnat påvisa.  

 

Ingen av frågorna visade något signifikant samband med vilket år deltagaren gått 

utbildningen. Det verkar alltså som att de förändringar som gjorts i hälsoutbildningen, 

med bland annat tillägg av pass med fysisk aktivitet, inte påverkar i vilken grad 

deltagarna upplever en positiv effekt på den subjektiva hälsan. En norsk randomiserad 

kontrollerad studie testade effekten av fysisk aktivitet på arbetet på vårdpersonals hälsa 

och sjukfrånvaro. Studien, som pågick under 6 månader och innehöll en timmas lätt 

fysisk aktivitet per vecka samt teori om fysisk aktivitet, näring och stresshantering, 

kunde inte heller visa att träningsprogrammet förbättrade deltagarnas upplevda hälsa 

(Brox and Froystein, 2005). Nämda studie visade dessutom en ökning av sjukfrånvaron 

för interventionsgruppen (Brox and Froystein, 2005), enligt Örnberg10 verkar dock 

Värnamo kommuns utbildning leda till en miskad sjukfrånvaro. 

 

6.2 Ingen bevisad skillnad i fysisk aktivitet 
Frågorna 17 (min aktivitetsnivå är högre idag än innan utbildningen) och 18 (i vilken 

grad rekommendationerna om fysisk aktivitet uppnåtts den senaste veckan) användes 

för att besvara frågeställningen om det finns någon skillnad i fysisk aktivitet idag mellan 

grupperna. På frågan om deltagaren har en högre aktivitetsnivå idag jämfört med innan 

utbildningen kunde ingen skillnad ses mellan gruppen som gick år 2011-2012 och 

gruppen av deltagare som gick de efterföljande åren. På frågan om aktivitetsnivån den 

senaste veckan kunde en signifikant skillnad ses, där den senare gruppen var mer aktiv. 

Dock ska resultatet tolkas med stor försiktighet. Frågornas utformning gör att det är 

osäkert om de har mätt det som var tanken att mäta och det stora bortfallet gör att det är 

svårt att uttala sig om hela grupperna. Detta diskuteras vidare i stycket om studiens 

begränsningar. Även värt att notera är att en större andel av deltagarna från gruppen 

2011-2012 uppger att de i hög eller mycket hög grad uppnått de nationella 

rekommendationerna jämfört med den senare gruppen. Det var även en större andel från 

denna gruppen som uppgav att de inte alls eller nästan inte alls uppnått 

rekommendationerna. Cirka hälften av deltagarna i den senare gruppen uppger att de 

delvis nått rekommendationerna, vilket ingen i den första gruppen säger sig ha gjort. Att 

deltagarna från de senare åren, där fysisk aktivitet ingick praktiskt vid varje 

utbildningspass, är mer aktiva än deltagarna från det första åren är inte en slutsats som 

går att dra. Metastudier som undersökt hur interventioner med fysisk aktivitet på 

arbetsplatser påverkat de anställdas aktivitetsnivå har, i likhet med denna studie, inte 

kunnat bekräfta några större effekter (Dishman et al., 1998, Marshall, 2004).  

 

6.3 Syreupptagningsförmåga och sjukfrånvaro 
Ingen effekt på syreupptagningsförmågan kunde ses vid en jämförelse mellan resultaten 

från cykelkonditionstesten som utfördes före utbildningen och vid tiden för studien. Det 
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skulle kunna bero på för få deltagare och att slumpen därför avgör. För enstaka 

deltagare kunde en klar förbättring i syreupptagningsförmåga ses. Men troligare är att 

utbildningen inte gett någon signifikant effekt på syreupptagningsförmågan på 

gruppnivå. Detta speciellt som utbildningen inte verkar ha påverkat deltagarnas nivå av 

fysisk aktivitet i en sådan utstäckning att de flesta av dem når rekommendationerna. 

Studier av interventioner med fysisk aktivitet på arbetsplatser har haft svårt att visa en 

förbättring av den fysiska fitnessen (Dishman et al., 1998). Vilket alltså inte heller 

denna studie kunde visa. Dock har till exempel en randomiserad kontrollerad studie 

utförd i Nederländerna visat en förbättrad kardio-respiratorisk fitness för deltagare som 

under 9 månader fick 7 konsultationer som framförallt syftade till att främja fysisk 

aktivitet och hälsosamma matvanor (Proper et al., 2004). 

  

Frågeställningen om något samband kunde ses mellan förändrad 

syreupptagningsförmåga och förändrad sjukfrånvaro kunde inte heller bekräftas. Trots 

att nästan alla deltagare hade sänkt sin sjukfrånvaro, många med mer än 50 procent, var 

det få som hade en förbättrad syreupptagningsförmåga. I den här studien sågs därmed 

inget samband mellan de två variablerna. En holländsk studie indikerade att personer 

med en högre syreupptagningsförmåga har mindre risk för sjukfrånvaro men 

korrelationen är inte fastställd (Strijk et al., 2011). Flera andra studier har inte hittat 

någon relation mellan syreupptagningsförmåga och sjukfrånvaro (Linden, 1969, Strijk 

et al., 2011).  

 

6.4 Studiens begränsningar 
Bortfallet i enkätstudien blev 48 procent, vilket gör att underlaget för studiens två första 

frågeställningar blev förhållandesvis litet (n = 34) och slutsatser svåra att dra. Bortfall 

gör tolkningen av resultatet mer osäker ju större detta är, eftersom de som inte svarat 

skiljer sig åtminstone på en punkt från de som gjort det, just genom att de valt att inte 

svara (Ejlertsson, 2005). Enligt Örnberg11 var många i gruppen år 2011-2012 negativt 

inställda till utbildningen. Vilket troligtvis var på grund av att de då var tvingade att 

deltaga i denna och inte som vid senare tillfällen hade möjlighet att tacka nej. På fråga 

nummer 7 i enkäten som berör upplevelsen av att bli uttagen till utbildningen angav 24 

procent (n = 8) att de upplevde detta som negativt. Det är tänkbart att de som upplevde 

det som negativt att bli uttagen till utbildningen i lägre utsträckning besvarat enkäten. 

De som inte svarade på enkäten i denna studie har i stort sett samma åldersfördelning 

som respondenterna. I fråga om utbildningsår särskilde sig gruppen från 2015 där endast 

23 procent (n = 3) besvarade enkäten. Från de övriga åren besvarade 54-64 procent av 

respektive årsgrupp denna. Anledningen till att just denna grupp har lägre svarsfrekvens 

än de övriga har inte fastställts. Det interna bortfallet var dock lågt, med endast ett par 

obesvarade frågor från någon respondent. 

 

Enkäten hade en hög grad av standardisering och strukturering, alla deltagare fick en 

likadant utformad enkät med samma följebrev och frågorna rörde det ämne som var 

tanken (Trost, 2012). För att alla deltagare skulle uppfatta frågorna på samma sätt, och 

enkäten därmed ha reliabiltet, ställdes frågorna med vanliga och begripliga ord (Trost, 

2012). Frågorna om hälsoutbildningen påverkat deltagarens hälsa positivt och om 

deltagaren upplever att hälsa förbättrats sedan utbildningen speglar liknande 

förhållanden och erhöll liknande svarsfördelning vilket tyder på att reliabiliteten för 

enkäten var hög (Ejlertsson, 2005). Enkätens validitet är svårare att avgöra, men vissa 

brister finns. Åtminstone till viss del har retrospektiva frågor behövt ställas i enkäten då 
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syftet var att utvärdera hälsoutbildningen, vilken en del av deltagarna påbörjade för så 

länge sedan som 5 år. Det är problematiskt att ställa retrospektiva frågor då man får reda 

på hur den tillfrågade ser på saken nu, inte hur det var då (Trost, 2012). Detta gör att 

svaren som framkommit kanske inte helt stämmer med hur deltagarna såg på saken då 

och frågor där jämförelser görs mellan nu och då också kan överskattas. Vidare kan 

påpekas att med större erfarenhet hade enkätens frågor kunnat utformas bättre och med 

bättre svarsalternativ. I efterhand har vissa frågor ansetts bristfälliga och 

svarsalternativen som getts inte ultimata. Exempelvis hade det för frågan om deltagaren 

når rekommendationerna för fysisk aktivitet varit mer ändamålsenligt med 

svarsalternativen ja och nej. 

 

Intervjuer skulle kanske ha gett en bättre bild av om den subjektiva hälsan och den 

fysiska aktiviteten påverkas av hälsoutbildningen, följdfrågor hade kunnat ställas och 

bortfallet hade förmodligen inte blivit lika stort. 

 

Även cykelkonditionstestet drabbades av bortfall, 14 tester var bokade men endast 11 

genomfördes. Anledningarna till bortfallen var här kända. Någon deltagare fick ont i ett 

knä, någon drabbades av en infektion och någon deltagare gick inte att nå för för 

tidsbokning efter att denna tackat ja till att deltaga. Detta medför att en redan liten grupp 

blev ännu mindre och resultaten ännu mer osäkra. Både reliabiliteten och validiteten var 

dock goda. Cykelkonditionstestet som användes är ett välkänt och etablerat sätt att mäta 

syreupptagningsförmågan (Ekblom-Bak et al., 2014) och samma test utfördes vid de 

olika tillfällena.  

 

6.5 Slutsatser 
Varken i fråga om upplevd hälsa eller nivå av fysisk aktivitet kunde några tillförlitliga 

statistiskt signifikanta skillnader ses mellan den första gruppen av deltagare och de 

efterföljande. Någon effekt på syreupptagningsförmågan kunde inte heller ses. Vad 

deltagarnas minskade sjukfrånvaro beror på går inte att utläsa från denna studie. Den 

upplevda hälsan och den fysiska aktiviteten, i den mån dessa faktorer kunde utläsas, 

samt syreupptagningsförmågan verkar inte vara anledningen. Vidare studier behövs för 

att avgöra vilka faktorer i hälsoutbildningen som ger effekt på sjukfrånvaron samt om 

deltagarnas subjektiva hälsa och nivå av fysisk aktivitet påverkas av utbildningen. 
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I 
 

 

 

Bilagor 

Bilaga A Enkätfrågor 
 

Bakgrundsfakta 

 

1. Är du 
 

☐ Kvinna 
☐ Man 
 

2. Hur gammal är du?  
 

☐ 20-29 år 
☐ 30-39 år 
☐ 40-49 år 
☐ ≥ 50 år 
 

3. Vilken förvaltning arbetar du inom? 
 

☐ Barn och utbildningsförvaltningen 
☐ Omsorgsförvaltningen 
☐ Annan 
 

4. Vilket år deltog du i hälsoutbildningen? 
 

☐ 2011-2012 
☐ 2013 
☐ 2014 
☐ 2015 
 

Nedan följer ett antal påståenden. Besvara dem genom att ringa in 
den siffra (1-6) som bäst stämmer in på dig. 
 

5. Hälsoutbildningen har påverkat min hälsa positivt. 
 

Inte alls <    1     2    3    4     5    6    >  I mycket hög grad 
 

6. Jag har haft praktisk nytta av innehållet i hälsoutbildningen. 
 

Inte alls <    1     2    3    4     5    6    >  I mycket hög grad 
 

a. Min förmåga att hantera stress har förbättrats.  
 

Inte alls <    1     2    3    4     5    6    >  I mycket hög grad 
 



  
 

II 

b. Jag har fått ökad förståelse för den fysiska aktivitetens betydelse. 
 

Inte alls <    1     2    3    4     5    6    >  I mycket hög grad 
 

c. Jag har lyckats göra livsstilsförändringar med en positiv 
hälsopåverkan. 

 
Inte alls <    1     2    3    4     5    6    >  I mycket hög grad 

 

d. Min självbild har påverkats positivt. 
 

Inte alls <    1     2    3    4     5    6    >  I mycket hög grad 
 

e. Jag är mer medveten nu om vad jag äter än jag var innan utbildningen. 
 

Inte alls <    1     2    3    4     5    6    >  I mycket hög grad 
 

7. Min upplevelse av att bli uttagen till hälsoutbildningen var... 
 

Negativ <    1     2    3    4     5    6    > Positiv 
 

8. Jag upplevde hälsosamtalet på företagshälsovården före hälsoutbildningen 
som… 
 

Negativt <    1     2    3    4     5    6    > Positivt 
 

9. Handlingsplanen hjälpte mig att göra förändringar. 
 

Inte alls <    1     2    3    4     5    6    >  I mycket hög grad 

 

 

10. Uppföljningsamtalet stärkte mig i min fortsatta livsstilsförändring. 
 

Inte alls <    1     2    3    4     5    6    >  I mycket hög grad 
 

11. Jag upplever att min chef, innan utbildningen, påverkat min hälsa... 
 

Negativt <    1     2    3    4     5    6    > Positivt 
 

12. Sedan utbildningen upplever jag att min chef påverkar min hälsa... 
 

Negativt <    1     2    3    4     5    6    > Positivt 
 

 



  
 

III 

13. Jag upplever att min chef gav mig det stöd jag behövde under utbildningen. 
 

Inte alls <    1     2    3    4     5    6    >  I mycket hög grad 
 

14. Jag upplever att min hälsa idag är... 
 

Mycket dålig <    1     2    3    4     5    6    > Mycket god 
 

15. Jag upplever att min hälsa har förbättrats sedan utbildningen. 
 

Inte alls <    1     2    3    4     5    6    >  I mycket hög grad 
 

16. Jag upplever att min arbetsförmåga idag är bättre än innan utbildningen. 
 

Inte alls <    1     2    3    4     5    6    >  I mycket hög grad 
 

17. Jag upplever att min fysiska aktivitetsnivå är högre idag än innan 
utbildningen. 
 

Inte alls <    1     2    3    4     5    6    >  I mycket hög grad 
 

18. De senaste sju dagarna har jag uppnått de nationella rekommendationerna 
om fysisk aktivitet (150 minuter per  vecka, minst måttlig intensitet alternativt 75 min per 
vecka hög intensitet,  i pass om minst 10 min). 
 

Inte alls <    1     2    3    4     5    6    >  I mycket hög grad 
 

19. Jag har fortsatt med någon av de former av fysisk aktivitet som jag fick 
prova på under utbildningen. 
 

☐ Ja 
☐ Nej 
☐ Ej relevant 
 

Nämligen denna/dessa: 
☐ Gummibandsövningar  
☐ Gympa  
☐ Stavgång/promenad  
☐ Gymträning  
☐ Qi-gong 
 

20. Jag anser att följande har haft en positiv påverkan på min hälsa...  
 

Hälsosamtal  
 

Inte alls <    1     2    3    4     5    6    >  I mycket hög grad 
 



  
 

IV 

Handlingsplan  
 

Inte alls <    1     2    3    4     5    6    >  I mycket hög grad 
 

Ev. förändringar på arbetsplatsen 
 

Inte alls <    1     2    3    4     5    6    >  I mycket hög grad 
 

Uppföljningssamtalet  
 

Inte alls <    1     2    3    4     5    6    >  I mycket hög grad 
 

Teoripassen  
 

Inte alls <    1     2    3    4     5    6    >  I mycket hög grad 
 

Ev. fysisk aktivitet 
 

Inte alls <    1     2    3    4     5    6    >  I mycket hög grad 
 

Träffa andra i samma situation  
 

Inte alls <    1     2    3    4     5    6    >  I mycket hög grad 
 

Friskvårdskonsulent 
 

Inte alls <    1     2    3    4     5    6    >  I mycket hög grad 
 

 

21. Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor så 
skriv dem gärna här eller på separat ark. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



  
 

V 

Bilaga B Följebrev 
 

Enkätstudie kring hälsoutbildning   

 

Till Dig som har deltagit i  
Värnamo kommuns hälsoutbildning 

 
Du tillfrågas härmed att delta i en enkätstudie som undersöker hur hälsoutbildningen i  
Värnamo kommun upplevs. Syftet med studien är att fastställa vilka delar av 
utbildningen som upplevs viktigast av deltagarna samt hur stor och vilken eventuell 
påverkan utbildningen har på deltagarnas hälsa. Dessa frågor är viktiga för det fortsatta 
arbetet med hälsoutbildningen och utvecklingen av denna. 
 
Frågorna i enkäten berör din hälsa samt hur du upplever hälsoutbildningen. Studien, 
som är en del i mitt examensarbete inom ramen för det Hälsovetenskapliga 
programmet, går ut till alla som deltagit i utbildningen och som fortfarande arbetar inom 
kommunen. Enkäten beräknas ta cirka 10 minuter att genomföra och svaren behandlas 
konfidentiellt. Frågorna har diskuterats och bearbetats i samråd med 
personalavdelningen på Värnamo kommun. 
 
Jag ber dig att svara på frågorna och skicka tillbaka formuläret i det bifogade kuvertet, 
som inte behöver frankeras. Ditt deltagande är dock helt frivilligt. 
 
Uppe i frågeformulärets högra hörn finns ett nummer beroende på att vi måste veta att 
just du skickat in ditt svar, så att vi inte sänder påminnelsebrev i onödan. Svaren 
kommer behandlas utan identitetsuppgifter och kommer således inte kunna kopplas till 
dig som person. Några möjligheter att identifiera just ditt svar finns därför inte. 
Namnlistan med löpnummer kommer att förstöras, så snart alla svar inkommit. 
 
För den som önskar finns möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen. 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvarig. 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
Värnamo, februari 2016 
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