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1. Baggrund
Sund Motor er et partnerskabsprojekt mellem SKAT Motor og Dansk Firmaidrætsforbund, hvor
projektejerskabet foreligger ved SKAT Motor. Projektets overordnede formål er dels at gøre arbejdspladsen
til en vigtig ramme for motivation og støtte til, at den enkelte medarbejder sætter fokus på egen sundhed,
samt dels at udvikle og afprøve tiltag på arbejdspladsen for at fremme medarbejdernes sundhed. Dette
opnås ved at medarbejderne både individuelt og i fællesskab får ejerskab og kompetencer til at arbejde
med deres sundhed, gennem medarbejderinvolverende processer og samarbejdsorganisering.
Motor i Skat er en selvstændig afdeling der beskæftiger ca. 230 medarbejdere fordelt på 4 adresser på
landsplan i Høje Taastrup, Odense, Aalborg og Aarhus. Gennemsnitsalderen i Motor er 51,8 år, 80 % af
medarbejderne er kortuddannede og andelen af mænd er godt 35 %.
De bærende initiativer og leverancer i projektrammen var to omgange sundhedstjek, uddannelse af
sundhedsambassadører og sundhedspakke 1 og 2. Sundhedspakke 1 var en forudbestemt sundhedsramme
med obligatoriske sundhedselementer til hver lokation. Sundhedspakke 2 bestod af en tilvalgspakke der
selvstændigt kunne vælges til og fra, og tilrettelægges derefter. Gennemgående for alle lokationer var at
der blev igangsat en række aktiviteter omhandlende fysisk aktivitet, hvor medarbejderne i arbejdstiden
kunne udøve aktiviteter sammen.

2. Evalueringens formål
Evalueringens overordnede formål er at afdække projektets succeskriterier målt over den anvendte
indsatsramme. Projektets succeskriterier består af:






At sundhedstilstanden blandt SKAT Motors medarbejdere øges fra første sundstjek til andet
sundhedstjek på parametrene kondital og BMI
At sygefraværet for SKAT Motor før projektet sammenholdt med sygefraværet for
projektdeltagerne 1 år efter er nedbragt med 10 %
At skabe fællesskab på tværs af afdelingerne i SKAT Motor
At medarbejderne tager medansvar for at fremme sundhed i SKAT Motor, ved mere end 50 %
deltagelse i de fælles sundhedstiltag
At der efter projektet fortsat er sunde netværk i SKAT Motor, som efter arbejdstid kører på frivillig
basis.

Evalueringen vil i særlig grad koncentrere sig om belysningen af de fire førstnævnte succeskriterier, hvortil
de sidste vil behandles mere perifært.
Desuden sigtes en afdækning af, hvilke af projektrammens indsatser som særligt har været oplevet positivt,
samt de omkringliggende påvirkninger, der har kunnet influere effekten af succeskriterierne. Heri ønskes
det afdækket, hvorledes de enkelte aktiviteter effektmæssigt er blevet modtaget.
På baggrund af evalueringens afdækning leveres en perspektivering til det videre sundhedsarbejde for SKAT
Motor.
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3. Metode
I anskueliggørelsen af succeskriterierne anvendes en bredspektret analysegenstand bestående af analyse af
sundhedsdata fra sundhedstjek, sygefraværsdata, spørgeskemaundersøgelse til sundhedsambassadører
samt kvalitative interviews med nøglepersoner.
Sundhedsdata er udarbejdet i forbindelse med sundhedstjekkene, og de er indhentet fra tidligere
rapporteringer. Medarbejderne hos SKAT Motor gennemgik i april 2016 et sundhedstjek med SundScore.
141 medarbejdere fra de fire afdelinger tog imod tilbuddet, og data fra disse medarbejdere indgår i
rapporten. Resultaterne er sammenholdt resultaterne fra sundhedstjekkene, som blev lavet i septemberoktober 2015, hvor 188 medarbejdere tog imod tilbuddet. Sundhedstjekrapporterne er tidligere
udarbejdet, hvorved de ikke indgår som bilag.
Sygefraværsstatistikken er udarbejdet og distribueret fra HR SKAT, hvortil data er anvendt fra, hvor der
evalueres på bruttosygefraværet. Sygefraværsstatistikken findes i bilag 1.
Spørgeskemaundersøgelsen bestod af 6 spørgsmål og blev udsendt til de 11 sundhedsambassadører der
ikke indgik som interviewpersoner. Undersøgelsen blev distribueret til alle, hvortil 8 respondenter har
afgivet svar, og der foreligger dermed en svarprocent på 72,73 %. Spørgsmålene til
spørgeskemaundersøgelsen findes i bilag 2.
Der blev foretaget 8 interviews med sundhedsambassadører og deltagere fra alle 4 lokationer, et interview
med projektleder, et interview med styregrupperepræsentant og et med en konsulent. De kvalitative
interviews er operationaliseret med en semistruktureret interviewguide á ca. 20 min. varighed. Inddragelse
af udsagn i evalueringen fra interviews foregår anonymt efter samtykke med evaluator og
interviewpersoner. Datasættet er ikke fremlagt under resultater grundet mængden af data, samt
fortroligheden i forhold til anonymitet. Interviewguide findes i bilag 3.
I databehandlingen af de kvalitative interviews er der anvendt meningskondensering, hvor essensen af
betydningerne i de interviewedes udtalelser sammenfattes. Meningskondensering er en analysemetode,
hvis formål er at reducere kvalitative data, såsom interviews og observationer til kortfattede formuleringer.
Først læses interviewet igennem for at få en fornemmelse af helheden. Herefter inddeles interviewet i
naturlige meningsenheder. De dominerende temaer kategoriseres og de væsentlige temaer i interviewet
knyttes sammen i et beskrivende udsagn. De mest betydningsfulde citater der knytter sig til de områder
evalueringen ønsker at afdækket, inddrages. Kvalitative interviews inddrages som udsagn og
meningskondensering løbende i analysen.
For at sigte en helhedsorienteret afdækning er der anvendt en kombination af den kvalitative og
kvantitative metode. Det kvalitative interview forstås bedst i sammenligning med den kvantitative metode,
hvorimod den kvantitative metode undersøger i bredden. Der tilstræbes en eksakt kortlægning af de
forhold, der undersøges, med det formål at opnå en oversigt over generelle forhold og de træk der er
repræsentative for et givent område. Hvorimod den kvalitative metode søger mere i dybden. Her forsøges
at opnå en dybere forståelse af de forhold, den interviewede udtaler sig om i dialogen. Den søger ikke
generaliserbar viden, men forsøger i højere grad at få de specielle og særlige forhold frem.
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4. Resultater
Kvalitative interviews inddrages som udsagn og meningskondensering løbende i analysen. Interviewguide
forefindes i bilag 2.
Spørgeskemaundersøgelsens resultater:
Hvordan har du oplevet at være en del af projektet Sund Motor SKAT?

Figur 1

Figur 2
Hvis du skulle vurdere kvaliteten af indsatserne, hvilken vurdering fra 1-5 ville du give dem? 1 udgør meget dårligt og 5 meget godt

Figur 3

Figur 4
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Figur 5

Hvis du skulle komme med nogle forslag til initiativer for at fremme det videre sundhedsarbejde, hvad ville det så være?
 Fastholde konceptet
 Der skulle være en forpligtigelse i forbindelse med arbejdet, at man dyrkede en times motion om ugen i arbejdstiden - det
ville være noget der virkede, og skulle man ikke deltage i den ene eller anden form, så skulle det kræve en lægeerklæring
at være friholdt. Det er noget der ville virke, for på den anden måde hvor det er frivilligt, der er det for nemt at lade være
med at deltage. Det ville kræve at lederne også involverer sig og aktivt tilkendegiver at det er ok + at som leder ville det
være et rigtig godt signal at sende, at de deltager i daglige motionsøvelser mv.
 Årligt sundhedstjek, fysisk aktivitet i arbejdstiden, fortsat ambassadør arbejde.
 At der stadig er afsat lidt tid og en positiv indstilling fra ledelsens side til at der sker lidt initiativer. Og hos os i Motor har vi
heldigvis en positiv indstillet ledelse. Vi har fået ½ time om ugen stillet til rådighed til sundhedsfremmende initiativer. Og vi
får lov at deltage i arbejdspladsernes motionsdag fredag i uge 41.
 De små gratis aktiviteter/tiltag som vandkampen, stå op kampagnen, Arbejdspladsernes Motionsdag.
 At der stadig vil være tid på tidsregistreringen til samvær med kollegerne til fysisk aktiviteter. At der fast 2 uger om året vil
være øget fokus på forskellige aktiviteter i en større forsamling, altså ikke kun 3-4 kolleger.
.

Figur 6

Sygefraværsstatistik:

Figur 7

Fraværet for projektperioden sammenholdt med samme periode året før viser, at der er en klar
tendens til fald i bruttosygefraværet, som er udtrykt ved fald i 11 ud af 13 måneder i perioden.
Det akkumulerede fravær for perioderne viser, at bruttosyge-fraværet er faldet med 2,09 dage i
gennemsnit for medarbejderne i Motor, som svarer til et fald på 18,3%.
Faldet i bruttosygefraværet er et udtryk for, at der er færre langtids-syge medarbejdere i afdelingen.
Dette vurderes at være et meget stort og signifikant fald i bruttosygefraværet.
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Sundhedsdata fra den samlede sundhedstjekrapport:

Figur 8

5. Analyse
På baggrund af faktummet, at medarbejderne hos Motor SKAT består af 80% kortuddannede og med en
gennemsnitalder på 51,4 år, udgør de i en særlig udsat risikogruppe i forhold til den generelle sundhed. Der
er en stigende social ulighed i sundhed i Danmark, hvortil personer med kort uddannelse ryger mere, spiser
mere usundt og er mindre fysisk aktive sammenholdt med personer med længere uddannelse.
Den generelle tilfredshed med deltagelsen i Sund Motor SKAT kan vurderes ud fra tilfredshedsvurderingen
udledt fra spørgeskemaets figur 1. Her angiver 87 % af medarbejderne det positivt eller meget positivt at
have været en del af projektet. Foruden underbygger følgende udsagn fra både en deltager og
sundhedsambassadør opfattelsen: ”Det har været dejligt og givet mig en hel masse, personligt og
kollegialt.”. ”Rigtig positivt, har været en fantastisk oplevelse. Meget engageret, og personligt har det også
gjort at man selv har lyst til at gøre noget aktivt. ”Dette taler for en udbredt tilfredshed og perception af
projektets indsatsramme.
Hvis BMI-tallet anskues (figur 8), så illustreres det, at tallet samlet er gået fra 58 % som er overvægtige i
2015 til 48 % overvægtige i 2016. Herved forefindes en nedgang på 10 %. Hermed syner det, at
sundhedstilstanden omhandlet BMI er øget fra første sundhedstjek til det andet sundhedstjek. Ydermere er
der sket et fald på 6 % i antallet af svært overvægtige i forhold til BMI-tallet. Særligt denne målgruppe er i
højrisiko gruppen sundhedsmæssigt, hvortil denne fremgang er værd at notere sig. At størstedelen af
nedgangen tilhører denne målgruppe indikerer, at der er personer, der har ændret sundhedsadfærd og
påbegyndt en livsstilsændring. Det vil vurderes, at tiltag omhandlende kostforedrag, slankeklubber, motion
i arbejdstiden og de ugentlige motionsklubber er medvirkende faktorer til dette fald.
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Konditallet er et sundhedstal i nær korrelation med BMI-tallet, eftersom kropsvægten indgår i udregningen
af dette. Hvis konditallet anskues (figur 8), så illustreres det at det samlet er gået fra 59 % som har et lavt
eller meget lavt kondital i 2015 til 33 % i 2016. Et signifikant fald på hele 26 %. Ydermere er der sket en
stigning på 14 % af medarbejderne, der har et højt eller meget højt kondital. Dette påviser, at der både er
færre, der er i dårlig konditionel tilstand, samt at flere medarbejdere er kommet i bedre generel konditionel
tilstand. Der er sket store ændringer på dette område, hvorved denne effekt kan adresseres til en række
faktorer. Øjensynligt indikeres der en klar effekt i at have været fysiske aktive på arbejdspladsen i form af
de ugentlige obligatoriske og frivillige tiltag på afdelingerne såsom morgengymnastik, gåture, løbeklubber
og slankeklubber etc. Herved har en del medarbejdere ganske givet øget deres daglige aktivitetsniveau på
arbejdet i forhold til, hvad de sædvanligvis har udøvet. Tillige må det vurderes at disse aktiviteter har haft
en katalyserende effekt på den private sfære, hvor en stor del af medarbejderne selv er blevet motiveret til
at påbegynde motion egenhændigt, hvilket nedenstående citat underbygger: ”Kunne se ved sundhedstjek 2
at det havde hjulpet på alle andre områder. Dette medførte at jeg selv havde lyst til selv at fortsætte med
en indsats privat. Det har været et motiverende element personligt og påvirket en startende
adfærdsændring for mig.”
En større del af indsatsrammen har omhandlet og indirekte påvirket at tilbyde og igangsætte tiltag
omhandlende fysisk aktivitet. Hertil vurderes det særligt, at tiltaget med 30 min. motion om ugen i
arbejdstiden, har haft en generel positiv sundhedseffekt. Værende sig om den enkelte medarbejder har
deltaget i en gåtur, på et løbehold eller noget tredje, har det alt sammen været positivt indvirkende på det
samlede aktivitetsniveau.
Dog har alle ikke oplevet samme følelse af accept og engagement omkring igangsætning af aktiviteter. Der
har såvel været en del skepsis omkring implementeringen af aktiviteterne, hvilket følgende udsagn påviser:
”Overordnet set været rigtig spændende, men også op af bakke. Der har været kollegaer der har udvist
modstand, ikke alle synes været sjovt. Der har også været skepsis at spore.”. Samme oplevelse deles af en
anden sundhedsambassadør: ”Der er stadig den kultur at når man er på arbejde, så arbejder man.”
Dette underbygges af følgende udsagn fra en af sundhedsambassadørerne: ”Det har til tider været
udfordrende at få folk med til aktiviteterne. Dette kan være svært at ændre på, folks kultur når de er på
arbejde. Ikke alle er lige så begejstret for motion i arbejdstiden. Men særligt gåturene har været der vi
kunne få folk med.”
Foruden de faste aktiviteter, har sundhedsambassadørernes tiltag med løbende aktiviteter været med til, at
medarbejderne har haft muligheden for at være mere aktive og yderligere kunne påvirke det daglige
aktivitetsniveau på arbejdspladsen.
Det skal bemærkes, at der til sundhedstjek i 2015 var 188 medarbejdere, som fik foretaget et sundhedstjek,
og i 2016 var 141 medarbejdere, hvilket er en nedgang på 25 %. Deri forefindes en potentiel faldgruppe ved
at det ikke fremgår hvor mange af medarbejderne der er gengangere fra første til det andet sundhedstjek.
Heri ligger en potentiel forskydning af dataaflæsning.
Denne deltagelsesnedgang kan skyldes en række nærtliggende parametre. Først og fremmest kan
nyhedsinteressen i at få sat tal på egen sundhed, været dalet fra sundhedstjek 1 til sundhedstjek 2,
eftersom der nu var afsat tal på ens sundhedsværdier. Endvidere kan nedgangen være et udtryk for den
målgruppe som ikke ønskede at få konstateret stagnation/eller fald i værdierne. Stemningen fra den første
sundhedsmåling i forhold til den anden sundhedsmåling illustreres af følgende udsagn: ”Der oplevede en
kulturændring ved det andet sundhedstjek modsat det første. Ved det første sundhedstjek var alle spændte,
denne begejstring var ikke lige så udbredt ved det andet.” Denne oplevelse gengældes fra de
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projektledende personer:” Det første sundhedstjek har virkelig været en øjenåbner for mange, både positiv
og negativ. Det affødte at folk kom i gang. Anden tjek har ikke givet samme effekt, men ikke mærket den
samme reaktion på det andet tjek.”
Dog syner sundhedstjekkene at have haft positiv indvirkning på en række medarbejdere. 25 % vægter
denne som dén indsats, de ville benævne bedst, jævnfør figur 2. Dette underbygges af følgende udsagn fra
en række deltagere, som underbygger dette: ”Sundhedstjekkene har været rigtig godt, været en øjenåbner.
Det skal jeg være med i. Sundhedstjekket er godt da der kan ses på mange områder.”. ”Sundhedstjekkene
var det bedste for mig, og de var meget spændende. Jeg fik en masse brugbar viden til mig selv, om mine
sundhedstal, og har medført at jeg har ændret nogle af mine vaner. Man er jo nødt til at forholde sig til
tallene.”
Anskues sundhedsdata lokalt, så eksisterer der fremgang på alle afdelinger, hvilket understreger en fælles
fremgang og ikke afdelingsbestemt (jf. udarbejdede sundhedstjekrapporter).
Sygefraværet påvirkes generelt set af både af individuelle faktorer og faktorer, som udspringer af og fra
arbejdet. Sygefraværets signifikante fald på 18,3 % (jf. figur 7) må vurderes som et udtryk for en generel
ændring af en flerstrenget forandring på arbejdspladsen og for den enkelte medarbejder. På
arbejdspladsen må tiltagene fra projektet tilskyndes at være medvirkende til faldet. I forhold til den enkelte
medarbejder, kan det først og fremmest kædes sammen med en generel forbedret sundhedstilstand, hvor
medarbejderne samlet set har oplevet fremgang på samtlige på sundhedsparametre - ikke kun BMI- og
konditallet (jf. figur 8.). Alle faktorer har hver sin relevans og påvirkning på det enkelte menneskes
modstand overfor sygdomme. De vanebestemte faktorer som søvn, kost, alkohol og tobak er tillige
afgørende parametre for en sundhedstilstand, som forenet generer overskud. Her ses det, at alle
medarbejderne også havde forbedringer på disse områder. (jf. tidligere udarbejdede
sundhedstjekrapporter). I mente må anskues den motion i arbejdstiden, der er igangsat i forbindelse med
projektet. Den videnskabelige evidens som påpeger, at motion på arbejdspladsen kan dokumenteres med
et fald i sygefraværet, understøtter dette som én af de plausible forklaringer på det store fald. Desuden har
en del af medarbejderne egenhændigt påbegyndt motion, hvilket tidligere i rapporten er blevet
udsagnsdokumenteret, hvilket styrker sundhedstilstanden.
Derforuden påvirker trivsel, social kapital og arbejdsglæde sygefraværet med stor tyngde. Ikke kun de
fysiske faktorer afgør sygefraværet, men de psykiske forhold er såvel af afgørende betydning. Et positivt
kollegialt sammenhold er et af de sociale forhold, der er blevet styrket gennem indsatserne. Følgende
udsagn fra en deltager eksemplificerer dette ”Vi har helt sikkert kommet tættere på hinanden og lært
hinanden bedre at kende igennem alle aktiviteterne. Der er nye som jeg ikke før har haft kendt som jeg nu
hilser på og taler med.” Det tilsigtes at den øgede social kapital og sammenhold afføder overskud, hvor
overskud afføder en positiv tilgået sundhedsadfærd.
De periodiske forhold af bruttosygefraværet, hvor det er sænket i 11 ud af 13 måneder, tegner for en
generel forbedring af medarbejdernes forhold, og at det ikke kun er periodisk bestemt. Dette vidner om, at
der er en generel forbedring, og at det ikke kun er periodisk determineret.
Særligt interessevækkende er månederne december, juli og januar med henholdsvis et fald på 114,04 %,
102,56 % og 49,35 %. Denne afvigelse er yderst signifikant og taler for, at der i disse måneder har været
faktorer eller tiltag, der har influeret dette fald. Disse præ- og post--måneder i forbindelse med ferier er
oftest påvirket af højt sygefravær, omhandlende faktorer på og uden for arbejdspladsen. Denne
procentvise stigning i forhold til de resterende måneder indikerer, at der muligvis er gjort særlige indsatser
for at fremme elementer i og omkring arbejdslivet. Hvilke særlige forhold, der har gjort sig gældende er
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ukendt, hvortil det dog må vurderes, at noget særligt har influeret netop disse måneder. Dette holdt op
imod at faldet i bruttosygefravær ligger relativt stabilt periodiseret på de resterende projektmåneder.
I belysningen af, hvorvidt der er dannet fællesskab på tværs af afdelingerne, syner der at være dualiserede
opfattelser af denne kultur. En række udsagn kan fremhæve oplevelserne, hvortil en deltager oplevede
følgende: ”De enkelte afdelinger er stadig meget selvstændige. Vi er stadig opdelt så vores lille afdeling
laver noget, og de andre gør noget andet.”. Udfordringerne omkring engagement og forskellighed i kulturer
afdelinger imellem sig påpeges også af konsulenten der observerede de lokale forskelligheder afdelingerne
imellem: ”Der har været stor forskel på de fire adresser, og ambassadørerne har oplevet at det var
nemmere at igangsætte sunde aktiviteter på nogle adresser end på andre. Ambassadørerne fra en afdeling
var flere gange ved at miste modet.”. Det påpeger en diversitet i kulturen fra afdeling til afdeling, hvor
nogle syner mere åbne og progressive end andre.
Modsat oplevede en deltager gennem de ugentlige aktiviteter at opnå en større social berøringsflade med
andre medarbejdere fra andre afdelinger: ”Man kommer til at snakke med nogle fra de andre grupper. Så
man snakker noget mere med nogle andre og om noget andet.”. Denne oplevelse støttes af en anden
deltager der ligeledes erfarer at omgås mere bredt med kollegaer på tværs: ”Aktiviteterne er dem jeg synes
er sjove, for der bliver ellers ikke arrangeret noget. Samme med foredrag, så er man sammen med sine
kollegaer på en anden måde.” Fællesaktiviteterne syner at have indvirket på procesdannelsen af relationer
via afdelingernes fælles deltagelse i motionsløb, arbejdspladsernes motionsdag, foredrag og lignende.
At fællesaktiviteterne har haft en fællesskabende effekt kan udledes af citatet fra denne deltager: ”Det er
godt det er i fællesskab det foregår, ellers kom jeg ikke afsted. Ellers går det som med sport derhjemme, og
så kommer man ikke afsted. Så det skal foregå i fællesskab for det virker.” Det påpeges her, at det netop er
i de dannede fællesskaber, at succesen for deltagelse skal findes. Det er fællesskabet, der er det bærende
element og værdiskabende. Dette underbygges af udsagnet fra en sundhedsambassadør: ”Vores
sammenhold er blevet endnu bedre ved alt det vi har lavet sammen. Vi kender hinanden efterhånden meget
meget bedre end før. Det her har lige gjort det yderligere, det har bare været godt.”
Endvidere vurderes det, at sundhedsambassadørerne har opbygget relationer qua deres fælles roller. Den
fælles rolle kan anses som brobyggende afdeling til afdeling. Udsagnet fra en sundhedsambassadør
udtrykker dette: ”Nu har du ansigt på de folk du taler i telefonen sammen med, åbnet nogle døre og
biddraget til. Vi falder bare så positivt sammen og har lært hinanden at kende.” Denne brede opfattelse
deles af projektlederen som har observeret ændringerne på afstand: ”For sundhedsambassadørerne har
det betydet meget og de er begyndt at snakke på tværs af motor. De er kommet til at kende nogle nye på de
andre adresser. Man ringer lidt lettere til hinanden efter man har sat ansigt på hinanden, og spørger
hvordan gjorde i lige det der.”
I bestræbelserne på det øgede sammenhold mellem afdelingerne, vil det vurderes, at det planlagte fælles
kickstartseminar, hvor alle medarbejdere var samlet, kunne have haft en supplerende effekt til en større
fællesskabsfølelse. Her ville alle i fællesskab kunne få samlet afsæt og fælles kurs og konsensusdannelse. At
denne dag kunne have haft en indvirkning bakkes op af personer fra projektstyringen: ”Det var ærgerligt, at
kickstarts seminariet måtte aflyses på grund af de økonomiske udfordringer, der var ved sådan en weekend,
det havde været den start vi havde ønsket projektet skulle startes med.” Denne opfattelse deles af en
deltager: ”Det var ærgerligt at det fælles opstartsmøde ikke blev til noget. Det tror jeg kunne have været en
god start.”
Projektets mere overordnede påvirkning af kulturen på arbejdspladsen kan vurderes ud fra spørgsmålet fra
figur 4, hvor 100 % udtrykker, at det har haft en form for påvirkning. Nedbrydes denne besvarelse, så
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mener 29 %, at det i høj grad har påvirket kulturen på arbejdspladsen og 81 % angiver at det til dels har.
Disse tal vidner om en bred opfattelse og enighed om, at projektet har affødt strømninger på
arbejdspladsen efterfølgende. I dissekeringen af hvad denne ændring i kultur kan omhandle, kan blandt
andet anskues ved følgende udsagn fra en deltager: ”Jeg har flere gange oplevet, eksempelvis med kage i
forbindelse med møder, så kommer der lige en bemærkning afsted, og folk har taget det til sig. Det har
medført at vi har valgt noget alternativt som frugtbord efterfølgende.”. Dette indikerer, at der for nogle
medarbejdere er sket en konkret holdningsændring i forhold til at tænke over de sunde vaner i løbet af
arbejdsdagen. Dette supporteres af følgende udsagn: ”Dem der har forbedret sig har ikke kun foregået på
arbejdspladsen, men en har fået øjnene op og det er sket hjemme, men i dialog på arbejdspladsen. Skruet
ned for alkohol, gået 10.000 skridt. Der er sket en masse. Lagt planer om slik, rødvin, så det kommer fra
arbejdspladsen. Tænker mere over hvad vi får af mad og vi får rørt os.”
Projektrammen har omhandlet en bredspektret interventionsramme bestående af sundhedstjek,
sundhedsambassadører og to sundhedspakker indeholdende obligatoriske og tilvalgsorienterede
aktiviteter. I anskueliggørelsen af hvilke tiltag, der særligt synes af værdi, kan følgende afklares.
Sundhedsambassadørernes vurdering af, hvilke af de enkelte indsatser der særligt har haft stor betydning
kan påvises via figur 2, som viser, at 13 % udpegede sundhedstjek, 63 % udpegede
sundhedsambassadørerne og deres rolle og 25 % udpegede tilbuddene om fysisk aktivitet som den
afgørende indsats. Det vidner om en stor hældning på 63 % til sundhedsambassadørerne og deres rolle og
vægtes dertil som det mest afgørende parameter. Der foreligger dog den givne underliggende bias i kraft
af, at sundhedsambassadørerne understreger netop deres egen rolle som den mest vigtige. Ikke desto
mindre, så støttes denne positive vurdering fra en række deltagere, der tillige vægter
sundhedsambassadørerne en helt særlig rolle: ”Det var tydeligt at mærke at sundhedsambassadørernes
indsatser var med til at skabe en udvikling. Deres tiltag medvirkede ligesom til at folk blomstrede op med
nogle af deres aktiviteter. Det skabte et engagement.”. ”Sundhedsambassadørerne har været fantastiske og
gode til at peppe hinanden op. Jeg vil helst kun deltage og det er vigtigt, at der er nogle der går forrest.”
Den oplevede kvalitet af indsatserne påvises af figur 3, hvor 57 % vurderer indsatserne som værende meget
gode. Ingen medarbejdere udtrykker deres svar med de laveste scorer, hvilket udtrykker en generel
tilfredshed med selve kvaliteten af indsatserne.
En anden analysevinkel at anse er hvilke tiltag sundhedsambassadørerne skalerer som tiltaget, de ønsker,
skal fortsætte i det fremadrettede sundhedsarbejde (figur 6). Dette påviser tiltagets indslagkraft for den
enkelte medarbejder. Her angiver en del medarbejdere at de fysiske aktiviteter skal fortsætte i fremtiden
og følgende udsagn er dominerende: ”Der skulle være en forpligtigelse i forbindelse med arbejdet, at man
dyrkede en times motion om ugen i arbejdstiden.” ”At der stadig er afsat lidt tid og en positiv indstilling fra
ledelsens side til at der sker lidt initiativer. Vi har fået ½ time om ugen stillet til rådighed til
sundhedsfremmende initiativer. Og vi får lov at deltage i arbejdspladsernes motionsdag fredag i uge 41.”.
”De små gratis aktiviteter/tiltag som vandkampen, stå op kampagnen, Arbejdspladsernes Motionsdag.”.
”At der stadig vil være tid på tidsregistreringen til samvær med kollegerne til fysisk aktiviteter. At der fast 2
uger om året vil være øget fokus på forskellige aktiviteter i en større forsamling, altså ikke kun 3-4 kolleger.”
Dette samvær med kollagerne syner at have en høj værdi for en stor del af medarbejderne og vurderes til
at have en særlig effekt. At fællesaktiviteterne er af frivillig karakter for medarbejderne er ligeledes en
faktor, der fremstår determinerende, udtrykt fra en deltager: ”samtidig med at det var frivilligt at deltage.
Frivilligheden er for mig vigtigt. Nogle dage har jeg tid eller kan overskue det, andre ikke.”
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Det påpeges, at særligt gåturene i arbejdstiden har haft en særlig positiv indvirkning udtrykt ved udsagnet
fra en deltager: ”Gåturene er fantastiske. Det med at få frisk luft i 10 min er skønt. Det er ikke hver dag man
kan finde tid til det, men de dage man kan, der er det rigtig godt givet ud. Vi har også morgengymnastik
hver dag, hvilket også er godt, men de 10 min gåtur er virkelig godt givet. Jeg er frisk når jeg kommer
tilbage.”
I anskueliggørelsen af, hvorvidt medarbejderne har taget medansvar for at fremme sundhed i Motor SKAT
ved mere end 50 % deltagelse i fælles sundhedstiltag, foreligger alene data i henhold til deltagelsen i
sundhedstjek. I kraft af, at 188 medarbejdere deltog i 2015, og 141 deltog i 2016 ud af ca. 230
medarbejdere resulterer det i en procentsats på henholdsvis 81,74 % og 61,30 %. Herved indikerer det, at
der ved nævnte sundhedstiltag er en stor deltagelsesgrad.
I forhold til vurderingen om, hvorvidt der forsat eksisterer sunde netværk, der har aktiviteter efter
projektet, kan dette belyses gennem følgende citat fra en sundhedsambassadør: ”Nu her, hvis jeg skal være
ærlig, så er jeg lidt på vej ned igen. Nu skal det finde sit lejde, nye niveau. Er dog i gang med at planlægge
lidt, jeg kan jo ikke lade det være. Men vi puster lidt ud nu.”. Dette indikerer at de strømninger projektet har
affødt, forfølges videre, og de sunde vaner forsat eksisterer samt at de medarbejdere, der har fået en rolle
tidligere fortsætter med at besidde denne. Hvorledes det såvel foregår uden for arbejdstiden, kan ikke
afdækkes ud fra indhentede empiri.
En afgørende omkringliggende faktor er den oplevede opbakning, ledelsen har udvist, hvilket har en særlig
indvirkende kraft på initiativerne. Her kan det vurderes, at der overodnet har været oplevet stor opbakning,
hvilket følgende udsagn fra en deltager viser: ”Ledelsen har bakket meget op omkring det hele og det føles
okay at deltage i aktiviteterne.”. Nært slægtet deler en sundhedsambassadør følgende holdning: ”Ledelsens
opbakning har været den aller bedste, og det har været så vigtigt. Al motivation ville ryge hvis opbakningen
ikke havde været der. Men det har været der hele vejen igennem.”
Mere fremsynet konstaterer en sundhedsambassadør, at: ”Hvis det skal lykkedes fremadrettet, så skal det
understøttes med ressourcer og tid fra ledelsens side. Denne er vigtig, og den har været der, men det skal
fortsætte hvis vi skal fortsætte.”
Et forslag fra en sundhedsambassadør jævnfør figur 6 påpeger vigtigheden i, at ledelsen også er aktiv
deltagende i aktiviteterne: ”at som leder ville det være et rigtig godt signal at sende, at de deltager i daglige
motionsøvelser mv.”. Dette indikerer, at der kan være oplevelser omkring, at ledelsen ikke alle steder selv
er aktiv deltagende, men at accepten og opbakningen forekommer.
En omstændighed, der potentielt kunne have påvirket projektet negativt, var den organisatoriske uro, der
opstod i rammerne omkring projektet. Der var under projektets levetid udskiftning i ledelsen flere gange,
hvilket potentielt kunne have indvirket på projektets kurs. Dog syner det ikke at have haft større betydning
for projektet og påvirket det i negativ kurs. En enig samhørighed udtrykt fra projektleder,
styrgruppemedlem og konsulent fastslår: ”Føler ikke at det har påvirket projektet. De har mødtes og sikret
god dialog og ovelevering, og det har ikke været op af bakke. Det skete ved et orienteringsmøde og har
været meget positiv overfor det. Sikret os en god aftale om hvordan det skal fortsætte.”. ”Den
organisatoriske uro med ledelsesudskiftninger har ikke påvirket projektet negativt, og der har været
opbakning uafhængigt hvem der var involveret.”. ”Jeg synes faktisk ikke den har påvirket min opgave så
meget. Projektlederen har været super god og de planlagte aktiviteter er blevet gennemført. Ambassadører
og projektleder har nok oplevet det mere, da de har oplevet at der kom noget andet og skyggede for
indsatsen. Det kan jeg godt forstå. Jeg tror vi kunne være kommet længere med de sunde forandringer i
hverdagen, hvis der ikke havde været de organisatoriske forandringer.”
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En anden omkringliggende faktor har været projektperiodens tidsramme, hvori alle indsatser har foregået.
Intensiteten af denne er udslagsgivende for opfattelsen og overskuddet til at igangsætte aktiviteter samt til
at deltage i aktiviteter. Hertil udtrykker en sundhedsambassadør eksempelvis: ”Det hele har været meget
komprimeret. Der skulle hele tiden ske noget nyt. Det har været meget presset, og til tider stressende at
skulle i gangsætte nye tiltag ovenpå hinanden.” Lignende oplevelse deles af en anden sundhedsambassadør
som udtrykker: ”Har været et hæsblæsende år. Været meget intensivt. En gang imellem følte for folk at var
for meget.” Herved indikeres, at mængden af aktiviteter inden for tidsrammen har påvirket engagementet
for at igangsætte nye tiltag. Der foreligger dog et argument om, at i kraft af et yderligere netværksmøde var
medgivende til at generere overskud til at fortsætte sundhedsarbejdet ovenpå en presset periode: ”Helt
fantastisk at mødes til de dage. Jeg var gået lidt død i det, haft for meget i gang. Gav et spark at mødes
igen. Gået død i det og mistet gejsten. Vi kom tilbage med fornyet energi, det betød alt.”

6. Konklusion
Arbejdspladsen er en oplagt og interventionsgivende arena for fremme af sundheden, eftersom de fleste
medarbejdere tilbringer en stor del af deres tid dér, kombineret med at der findes sundhedsfremmende
potentialer i det kollegiale sammenhold og sociale netværk.
Overordnet tegner projekt Sund Motor SKAT sig for at have genereret mange positive strømninger og
resultater, hvilket underbygges af, at 87 % var positive omkring projektet, hvortil de positive kvalitative
udsagn fra medarbejderne skal tillægges. Baseret på analysen af datamaterialet, kan der konkluderes en
generel positiv udvikling fra projektstart til slut.
Isoleret set kan det konkluderes at medarbejdernes sundhedstilstand i forhold til BMI har undergået en
positiv udvikling med et fald på 10 %. Derved kan et 6 % fald i medarbejdere der er svært overvægtige
yderligere konstateres. Det vurderes særligt at tiltag på kostområdet og motionsaktiviteterne har indvirket
positivt fremmende på denne fremgang på BMI-tallet.
I forhold til konditallet, har det også gennemgået en sundhedsmæssig forbedring. Et fald på 26 % af
medarbejderne, der har et lavt kondital, udtrykker en markant forbedring af den konditionelle tilstand.
Foruden kan det konstateres, at der er en fremgang på 14 % af medarbejdere, der har et højt eller meget
højt kondital. Det vurderes særligt, at tiltag om motion i arbejdstiden er af afgørende betydning for denne
fremgang på konditallet.
De procentvise forbedringer omhandlende BMI- og konditallet skal ses i ledtog med, at den generelle
sundhedstilstand er blevet forbedret. Heri kan spores en generel sundhedsforbedring på samtlige
sundhedsparametre, som bevidner om en helhedsorienteret adfærdsændring beroet på kost, motion,
trivsel og vaneadfærd. Det vurderes, at indsatser igangsat på arbejdspladsen har affødt en videreførelse til
den private sfære, samt at sundhedsambassadørernes rolle også har synet afgørende.
Det kan konstateres, at bruttosygefraværet har gennemgået et signifikant fald på 18,3 % i perioden. Der
kan i perioden spores et fald i bruttosygefraværet i 11 ud af 13 måneder, hvilket vidner om en stabil
nedgang. Heri foreligger 3 måneder, som udgøres af særligt store procentmæssige fald på henholdsvis
114,04 %, 102,56 % og 49,35 %. Det vurderes at den generelle forbedret sundhedstilstand,
fællesaktiviteterne sammenholdt med en øget social kapital er indvirkende på det store fald i det generelle
bruttosygefravær.
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Det kan konstateres, at der gennem indsatsrammen er etableret en forstærkning af sammenholdet på
arbejdspladsen, og der delvist er skabt relationer på tværs af afdelingerne. Dog er der stadig et
forbedringspotentiale eftersom et fælleskab på tværs af afdelingerne ikke er gennemgående at spore,
hvortil der syner afdelingsbaseret forskelle. Særlige forhold gør sig gældende ved
sundhedsambassadørerne, hvilket har oplevet en bredere tværdannende relation qua deres interaktion
med hinanden og deres fælles rolle. Det vurderes, at særligt fællesaktiviteterne og
sundhedsambassadørernes engagement er de grundlæggende faktorer for den øgede fællesskabsfølelse på
tværs af afdelingerne.
Der kan overordnet konstateres en kulturændring på arbejdspladsen i forbindelse med projektet, hvor 100
% anfører, at de til dels eller i høj grad har oplevet en kulturændring. Hertil anfører 87 %, at det i høj grad
har haft en påvirkning. Flere medarbejdere syner begyndt at ændre sundhedskultur på arbejdet og
viderefører denne adfærd i privat regi. Det kan vurderes, at særligt tiltagene fra sundhedspakkerne og
sundhedsambassadørerne har været af særlig betydning for dette.
Det kan konstateres, at 63 % af sundhedsambassadørerne, udpeger sundhedsambassadørerne som den
indsats, der har haft særlig betydning af alle indsatser. Dette underbygges af en række udsagn fra
deltagere, der understreger vigtigheden af deres rolle og positive afsmitning på medarbejderne. I forhold til
hvilke aktiviteter der fremadrettet ønskes i sundhedsarbejdet, kan det konstateres, at fællesaktiviteterne er
særlig fremherskende. At der afsættes tid og ressourcer til at deltage i aktiviteter i arbejdstiden, hvortil
gåturene fremstår stærkt. Dette underbygges af en række udsagn og forslag for såvel
sundhedsambassadører som deltagere. Det kan vurderes at der samlet er stor tilslutning til alle elementer i
indsatsrammen, og der ligeså er stor tilslutning til sundhedstjek.
Det kan konstateres, at medarbejderne har taget medansvar i det sundhedsfremmende arbejde ved
deltagelsesgraden til sundhedstjekkene, som respektive anløber sig procentsatser på henholdsvis 81,74 %
og 61,30 %. Det vurderes, at særligt formidlingen af sundhedstiltaget og sundhedsambassadørernes rolle er
af værdi her.
Det kan antydes, at der efter projektets oprindelse eksisterer sunde netværk på baggrund af udsagn fra
sundhedsambassadørerne, som har videreført sig rollerne og har igangværende aktiviteter. Dog kan der
ikke konkluderes, hvorvidt der eksisterer sunde netværk som efter arbejdstid fungerer på frivilligt basis. Det
vurderes, at sundhedsambassadørerne har en særligt faciliterende rolle her.
Det kan konstateres, at der gennemgående har været en særlig og stor opbakning fra ledelsen.
Opbakningen har været oplevet som stærk på alle niveauer, og den haft en positiv effekt på projektet og
deltagernes oplevelse af tiltagene. I forhold til den omkringliggende omstændighed med udskiftning på
ledelsesfronten kan det konstateres, at den organisatoriske ændring ikke har medført konsekvenser for
projektet.
Det kan konstateres, at tidsrammen for indsatserne har været oplevet som komprimeret for særligt
sundhedsambassadørerne.
Det kan samlet konkluderes, at alle evaluerede succeskriterier er blevet indfriet til en hvis grad, hvor nogle
med større målbar effekt end andre.

12

7. Perspektivering
For at sikre en fremtidig forankring af sundhedsarbejdet i SKAT Motor kan følgende betragtninger holdes
for øje. Essentielt er det at skabe varige tiltag, der er accepteret og indkodet i arbejdspladsens kultur - og
ikke kun momentære temperaturmålinger.
Den forsatte sikring af ledelsens opbakning er fundamental. Denne afføder en subjektiv legaliseringsfølelse
hos den enkelte medarbejder, hvor han eller hun bruger tid på sådan i arbejdstiden. Signalværdien i, at
ledelsen går forrest og prioriterer sundhedsarbejdet samt at ledelsen til tider også er deltagende, er for
medarbejderen en nødvendighed,
Al sundhedsimplementering, og derved en forandring og nedbrydning af kultur, tager tid. Der skal udvises
omhu og tålmodighed i dette arbejde. Viderefør eksisterende succeser, og fortæl om dem, så alle er
bekendte med, at det er fasttømrede elementer af arbejdspladsens dna og en del af den
sundhedsstrategiske rute. Når der skal igangsættes nye tiltag, så start med mindre tiltag, og byg sagte på.
Dette er ikke en lineær proces, men en iterativ proces.
Sundhedsambassadørerne er banebryderne i dagligdagen og de lokale helte i sundhedsarbejdet. Disse skal
kontinuerligt tilgå og indgå i nyeste sundhedsviden for at skabe en progressiv udvikling. Dette er et
nødonde for at sikre, at de ikke taber interessen men forsat vælger at prioritere deres rolle. Det skal gøres
attraktivt at være en ambassadør, og de skal anerkendes for deres indsats. Ved at tilbyde dem nye
redskaber, færdigheder og knowhow bliver de plejet i deres forsatte arbejde og dette kan være det
livsgivende afbræk for at tanke ny energi.
Foranlediget af projektets succes med en strukturform bestående af obligatoriske og tilvalgselementer,
anbefales der fremadrettet en lignende struktur. Centraliserede overordnede retningslinjer, som er
gældende for den enkelte medarbejder, men lad de enkelte afdelinger selvstændigt sikre deres egne
fasttømrede indsatsrammer. At tilbyde lokalt ejerskab er af stor signifikans i arbejdet med den videre
forankring af sundhedsadfærd.
På baggrund af fremgangen på en lang række af succeskriterierne, og med anbefalingerne fra
medarbejderne, tilrådes der, at der forsat skal være mulighed for fysisk aktivitet i arbejdstiden. Det
anbefales, at den anvendte løsning med 30 min. om ugen bibeholdes, og at denne udbygges. Hold fast i
vante aktiviteter, som medarbejderne er trygge i og kender, og tilbyd løbende nye aktiviteter som
variationsmulighed. Behovsafdæk hvad medarbejderne egentlig efterspørger, og implementer disse
aktiviteter løbende. Dette sikrer både trygheden i vante aktiviteter samt giver muligheden for nye
brugerbestemte aktiviteter.
På baggrund af, at flere har angivet sundhedsmålinger som et motiverende element i sundhedsarbejdet,
anbefales det, at der tilbydes en eller anden form for måletilgang. Hvorledes der udvælges enkelte
målinger, der temasætter enkelte sundhedsområder, eller det er helhedsbilledet der sigtes, så motiverer
dette en stor gruppe af medarbejderne.
I en yderligere supplering af sundhedsarbejdet kunne der med fordel sættes fokus på den mentale sundhed
som en yderligere løftestang. Trivsel, stress, depression er alle aspekter, der løfter den generelle trivsel
samt indvirker markant på det samlede sundhedsbillede.
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8. Bilagsmappe
Bilag 1. Sygefraværsstatistik
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Bilag 2. Spørgeskemaundersøgelse

Kære deltager

Herved følger 6 spørgsmål omkring din oplevelse af at deltage i Sund Motor SKAT
projektet og dets indhold.

Det tager ca. to minutter at svare.

Tak for dit bidrag og hjælp.

Hvordan har du oplevet at være en del af projektet Sund Motor SKAT?
(1)

 Meget positivt

(2)

 Positivt

(3)

 Negativt

(4)

 Meget negativt

(5)

 Ved ikke

Hvis du skulle fremhæve en indsats i projekt Sund Motor SKAT der særligt har gjort en forskel for
dig, hvad er det?
(1)

 De to sundhedstjek

(2)

 Sundhedsambassadørerne og deres rolle

(3)

 De forskellige tilbud om fysisk aktivitet i arbejdstiden

(4)

 Ingen af delene
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Hvis du skulle vurdere kvaliteten af indsatserne, hvilken vurdering fra 1-5 ville du give dem? 1 udgør
meget dårligt og 5 meget godt
(1)

1

(2)

2

(3)

3

(4)

4

(5)

5

Har projektet været medvirkende til en ændret positiv kultur på arbejdspladsen?
(1)

 I høj grad

(2)

 Til dels

(3)

 Overhovedet ikke

(4)

 Ved ikke

Hvordan har du oplevet rollen som sundhedsambassadør? Udvælg de udsagn du finder dig enig i
(1)

 Det har været en spændende rolle

(5)

 Det har været en naturlig rolle for mig

(4)

 Det har været en svær rolle at påtage sig

(6)

 Jeg følte mig godt klædt på til rollen

(7)

 Jeg manglede værktøjer til at udfylde rollen

(8)

 Jeg har ingen holdning til rollen som sundhedsambassadør
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Hvis du skulle komme med nogle forslag til initiativer for at fremme det videre sundhedsarbejde,
hvad ville det så være?
_____

Spørgeskemaet er nu gennemført.

Tak for dit svar.

Bilag. 3 Interviewguide

Interviews er foregået på lokationer, Aalborg, Aarhus, Odense, Høje Taastrup, København Ø. og Nyborg.
Kvalitative interviews med semistruktureret interviewguide.

Deltager + Sundhedsambassadør + projektleder

Hvordan har du oplevet at være en del af projektet Sund Motor?
Hvad er det i projektet du har oplevet som positivt?
Hvis du skulle fremhæve en indsats der særligt har gjort en forskel, hvad er det, og hvorfor har det
netop været en succes?
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Hvad er efter din optik baggrunden for den generelle positive udvikling der kan spores i den
sundhedsdata fra 2015- 2016?
Hvordan har projektet været medvirkende til en ændret kultur på arbejdspladsen?
Hvordan har projektet været medvirkende til en ændret kultur for dig personligt?
Hvordan oplevede du hhv. tilbud og indsatserne fra Dansk Firmaidrætsforbund og SKAT?
Har sundhedstjekkene været et motiverende redskab?
Har tilbuddet om fysisk aktivitet i arbejdstiden været af betydning for dig?
Sundhedsambassadørerne, hvilken påvirkning har de haft for dig?
Hvis du skulle komme med nogle forslag til initiativer for at fremme det videre sundhedsarbejde,
hvad ville det så være?
Ledelsens opbakning, hvordan har den været og hvor vigtig er den?
Fremadrettet, hvordan sikres forsat positiv vedligeholdelse af sundhedsarbejdet?

Projektleder, konsulent, styregruppemedlem
Hvordan har rollen som projektleder været?
Hvilke særlige udfordringer har du mødt?
Hvordan har den organisatoriske uro påvirket projektet, og din projektledelse?
Hvordan har du oplevet kvaliteten samt succesen af de forskellige indsatser i projektet?
Hvis du skulle påbegynde projektet i morgen, hvad ville du gøre anderledes?
Sundhedsambassadør
Hvordan har rollen som SA været?
Har rollen været ny for dig eller har du arbejdet med lignende tidligere?
Føler du dig bedre rustet til sundhedsambassadør efter uddannelsen?
Hvilken betydning havde det at ambassadørerne mødtes ofte og det udtrykte behov for flere
netværksmøder?
Har du i dette projekt oplevet en fællesskabsfølelse afdelingerne imellem, og på hvilken måde?
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